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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 

 

1. CONSIDERATII GENERALE 

Prezentul material este elaborat in conformitate cu prevederile CONTRACTULUI DE FINANTARE al 

proiectului “OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE 

FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, POCU 

410/3/14/126311 

PREZENTARE GENERALA A PROIECTULUI 

Denumire proiect: “OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE 

FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII” 

ID proiect: POCU 410/3/14/126311 

Cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020  

Axa prioritară 3 – Locuri de munca pentru toti 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea 

mobilitatii fortei de munca 

Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de 

munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu 

sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fotei de 

munca 

Beneficiar: Asociatia Noul Val 

Perioada de implementare: 18.02.2019 – 17.08.2020 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului consta in accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in 

cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si 

pentru persoanele cu sanse mici de angajare, cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu 

accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, 

persoanelor cu nivel redus de educatie, a cetatenilor români apartinând minoritatii roma, si a persoanelor 

din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta si imbunatatirea 

nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite in sistem non-

formal si informal, prin acordarea de pachete integrate si personalizate care sa asigure cresterea ocuparii 

si imbunatatirea nivelului de competente din teritoriul ITI Delta Dunarii. 

Proiectul contribuie la tema secundara inovarea sociala prin: Dezvoltarea de parteneriate pentru 

dezvoltarea de abordari inovative pentru integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor din grupul 

tinta prevazuta in subactivitatea A4.1 Identificarea locurilor de munca vacante. Activitate desfasurata de 

expertii job club si consilier vocational plasare = 221971,88 lei reprezentand 6,84% din valoarea totala a 

proiectului. 
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Proiectul contribuie la tema secundara Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor 

informatiei si comunicatiilor prin achizitia de licente de programe care asigura o mai buna folosire a 

competentelor digitale Total buget tema secunadara secundara Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si 

a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor = 248.000,00 lei reprezentand 7,64% din bugetul 

proiectului reprezentand echipamente  informatice si software aferent. 

Proiectul contribuie la tema secundara a nediscriminarii realizate cu ajutorul subactivitatii A2.1 

Selectarea grupului tinta, activitate desfasurata de expertii de informare si agenti de recrutare grup tinta= 

332957,82lei reprezentand 10.25% din valoarea totala a proiectului 

Proiectul contribuie la tema secundara inovarea sociala prin: 

Dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltarea de abordari inovative pentru integrarea pe piata fortei de 

munca a persoanelor din grupul tinta prevazuta in subactivitatea A4.1 Identificarea locurilor de munca 

vacante.  

Aceasta activitate este desfasurata de expertii job club si consilier vocational plasare = 229.161,58 lei, 

reprezentand 5,28% din valoarea totala a proiectului. 

Proiectul contribuie la tema secundara Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii 

tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, prin achizitia de licente de programe care asigura o mai buna 

folosire a competentelor digitale. 

Total buget tema secundara Îmbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor 

informatiei si comunicatiilor = 405.687,20 lei, reprezentand 9,34% din bugetul proiectului reprezentand 

echipamente si aplicatii informatice. 

Proiectul contribuie la tema secundara Nediscriminare, prin intermediul subactivitatii A2.1 Selectarea 

grupului tinta, activitate desfasurata de expertii de informare si agenti de recrutare grup tinta = 

155.174,38 lei, reprezentand 3,57% din valoarea totala a proiectului. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1: Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin 

monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului proiectului asupra 

grupului tinta vizat precum si asigurarea vizibilitatii finantatorului si a activitatilor proiectului, cu 

ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, obiectiv aferent activitatii 1 a 

proiectului ce va avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 130 Persoane care, la incetarea calitatii 

de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, 210 Persoane 

care, la incetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea 

indicatorilor 4S8,4S6,4S201. 

2. OS2: Imbunatatirea nivelului de competenete al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe 

somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel 

redus de educatie, al cetatenilor români apartinând minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, in 

special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta prin implementarea de programe de 
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formare profesionala a adultilor; obiectiv aferent activitatii 2 a proiectului ce va avea ca rezultat 280 

persoane sprijinite din care 140 someri si inactivi,28 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 28 someri pe 

termen lung , 2 persoane cu dizabilitati,6 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 

2), 6 persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),56 persoane de etnie 

roma, 84 persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8,4.S.8.1, 

4S8.1.3, 4S8.1.1, 4.S.8.2, 4.S.8.3, 4S8.1.2, 4S8.1.4 ,4S8.1.5 

3. OS3: Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor 

si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor 

cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor români apartinând minoritatii roma 

si al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta; 

obiectiv aferent activitatii 3 a proiectului ce va avea ca rezultat 210 Persoane care, la incetarea calitatii 

de participant, dobândesc o calificare din care 105 someri si inactivi,21 persoane cu vârsta peste 54 de 

ani, 26 someri pe termen lung , 2 persoane cu dizabilitati,2 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau 

gimnaziale (ISCED 2), 2 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),42 persoane de 

etnie roma, 63 persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S6, 

4.S.6.1, 4S6.1.3, 4S6.1.1, 4.S.6.2, 4.S.6.3, 4S6.1.2 , 4S6.1.4 , 4S6.1.5 

4. OS4: Cresterea ocuparii somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, 

lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, 

cetatenilor români apartinând minoritatii roma si persoanelor din mediul rural, in special cele din 

agricultura de subzistenta si semi-subzistentaprin organizarea burselor locurilor de munca si alte 

activitati de mediere; obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat 130 Persoane care, 

la incetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate 

independenta din care 65 someri si inactivi,13 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 15 someri pe termen 

lung , 1 persoane cu dizabilitati,2 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 2 

persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),26 persoane de etnie roma, 39 

persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S201, 4.S.201.1, 

4.S.201.1.3, 4S201.1.1, 4S201.1.2, 4S201.1.4, 4S201.1.5, 4.S.201.2,4.S.201.3 

5. OS5 Asigurarea unei organizari temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata 

forfetara, pe intreaga perioada de implementare a proiectului si respectarea masurilor minime de 

informare si publicitate. 

Proiectul va functiona ca un mijloc de stimulare a cresterii economice si a coeziunii si va sustine 

atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocari de dezvoltare - competitivitate, infrastructura, 

administrare si guvernanta - contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în 

contextul Strategiei Europa 2020. 

Proiectul asigura complementaritate cu: POR - care prevede în cadrul AP 2, masuri suport pentru 

sprijinirea competitivitatii IMM-urilor din mediul urban, precum si întreprinderi mijlocii nonagricole din 

mediul rural cu un istoric de functionare de minimum 1 an; PNDR - care va sprijini dezvoltarea 
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întreprinderilor agricole din mediul urban si rural si a microîntreprinderilor si întreprinderilor mici 

nonagricole din mediul rural; POC - care prin intermediul AP 1 si AP2 va sprijini IMM-urile care au ca 

domeniu de activitate cercetarea, precum si utilizarea TIC 

pentru dezvoltarea afacerilor; POP - care finanteaza investitii productive în acvacultura si activitati 

productive în unitatile de acvacultura, precum si investitii în prelucrarea produselor obtinute din pescuit 

si acvacultura.  

De asemenea, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor urmatoarelor strategii: Acordul de parteneriat 

2014-2020; Recomandarile Specifice de Tara 2016; Strategia Guvernului României de Incluziune a 

Cetatenilor Români apartinând Minoritatii Romilor 2012-2020; Strategia Nationala privind Incluziunea 

Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020; Strategia Nationala “O societate fara bariere 

pentru persoanele cu dizabilitati” 2016-2020; Strategia nationala pentru promovarea imbatranirii active 

si protectia persoanelor varstnice pentru perioada 2015 – 2020; Strategia Nationala de ocupare a fortei 

de munca 2014-2020; Strategia nationala de învatare pe tot parcursul vietii 2015-2020. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului major POCU - dezvoltarea resurselor umane prin cresterea 

accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere 

pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de 

sanatate. Aportul adus se regaseste in economia de resurse si eficientizarea orientarii acestora catre 

domeniul masurilor active de ocupare. Contribuie la atingerea obiectivului tematic 8: Promovarea unei 

ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca al Axei 

prioritare 3: Locuri de munca pentru toti. 

Proiectul contribuie la indeplinirea Indicatori de program: Indicatori de realizare comuni specifici 

programului:  

 

Pers care beneficiaza de sprijin–280 pers (4S8) din care Pers. care, la incetarea calitatii de 

participant,dobândesc o calificare 210pers.(4S6) reprez75% din indicatorul 4S8 si Pers. care,la 

incetarea calitatii de participant, au un loc de munca,inclusiv cele care desfasoara o activitate 

independent 130 persoane (4S201) reprez46.43%din indicatorul4S8,  

Indicator 4.S.8.1 reprez 50%din indicatorul4S8 someri si inactivi=140 persoane, 

Indicator 4S8.1.3. reprez 20% din indicatorul 4.S.8.1 pers cu vârsta peste 54 de ani=28 pers, 

Indicator 4S8.1.1 reprez 20% din indicatorul 4.S.8.1 someri pe termen lung=28 pers, 

Indicator 4S8.1.2 reprez1,43%din indicatorul 4.S.8.1pers cu dizabilitati=2 pers, 

Indicator 4S8.1.4 reprez 4,29% din indicatorul 4.S.8.1 pers cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale 

(ISCED2)=6 pers, 

Indicator 4S8.1.5reprez4,29% din indicatorul4.S.8.1 Pers cu studii liceale (ISCED3) sau postliceale 

(ISCED 4)=6 pers, 

Indicator4.S.8.2 reprez 20% din indicatorul 4S8 roma =56 pers, 

Indicator 4.S.8.3 reprez 30% din indicatorul 4S8 din zona rurala=84 pers, 



 

 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Operațiunea: Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 și 3.6 

Titlu proiect: OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 

Cod smis: 126311  
Cod apel: POCU/410/3/14/Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 si 3.6/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de  

ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.  

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

 

Indicator 4.S.6.1 reprez 50% din indicatorul 4S6 someri si pers inactive=105 persoane, 

Indicator 4.S.6.1.3 reprez 20% din indicatorul 4.S.6.1 pers cu vârsta peste 54 de ani =21 pers, 

Indicator 4S6.1.1 reprez 24.76% din indicatorul 4.S.6.1 someri pe termen lung si/sau pers cu 

dizabilitati=26 pers,  

Indicator 4S6.1.2 reprez 1.90%din indicatorul 4.S.6.1pers cu dizabilitati=2 pers, 

Indicator 4S6.1.4 reprez 1,90% din indicatorul 4.S.6.1pers cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale 

(ISCED 2)=2 pers, 

Indicator 4S6.1.5 reprez1,90%din indicatorul 4.S.6.1,Pers cu studii liceale (ISCED 3)sau postliceale 

(ISCED 4)=2 pers 

,Indicator 4.S.6.3 reprezentand 30% din indicatorul 4S6 pers din mediul rural=63 pers, 

Indicator 4.S.6.2 reprez 20% din indicatorul 4S6 RROMI=42 pers, 

Indicator 4.S.201.1 reprez 50% din indicatorul 4S201 someri si inactivi=130 persoane, 

Indicator 4.S.201.1.3. reprez20%din indicatorul 4.S.201.1 pers cu vârsta peste 54 de ani= 13 pers, 

Indicator 4S.201.1.1reprez 23,08% din indicatorul 4.S.201.1 someri pe termen lung=15 persoane, 

Indicator 4S.201.1.2 reprez1,54% din indicatorul 4.S.201.1 pers.cu dizabilitati=1 pers, 

Indicator 4S.201.1.4 reprez 3,08% din indicatorul 4.S.201.1 pers cu studii primare(ISCED 1)sau 

gimnaziale (ISCED 2)=2 pers, 

Indicator 4S.201.1.5 reprez 3,08% din indicatorul 4.S.201.1,Pers cu studii liceale (ISCED 3)sau 

postliceale (ISCED 4)=2 pers 

Indicator 4S.201.2 reprez 3,08% din roma=26 pers, 

Indicator 4.S.201.3 reprez 30% din indicatorul 4S201 din zona rurala=39.  

Indicator specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de 

sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210 pers.  

 

 

In cadrul prezentului proiect, GT eligibil cuprinde urmatoarele categorii de persoane cu 

domiciliul/resedinta exclusiv pe teritoriul ITI Delta Dunarii, unde se implementeaza activitatile 

proiectului: 

a) someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), 

persoanele cu dizabilitati, 

persoanele cu nivel redus de educatie; 

b) persoane din mediul rural, in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta; 

c) cetateni români apartinând minoritatii roma; 

Persoanele aparţinând grupului ţintă pot avea domiciliul/reşedinţa atat in zone urbane cat si în zone 

rurale definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, nefiind permisă formarea grupului țintă cu 

persoane exclusiv din mediul urban sau exclusiv din mediul rural. 
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Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/proiect (data la care persoana va 

beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect), prin semnarea unei declarații pe proprie 

răspundere a persoanei din grupul țintă și/sau prin atașarea de documente doveditoare pentru situația 

vizată (după caz, de exemplu in cazul persoanelor aparținând minorității roma se va atasa declaratie pe 

propria raspundere).  

Fiecare membru al grupului tinta va beneficia de măsuri personalizate.  

 

Proiectul prevede pentru GT, persoane care beneficiaza de sprijin, un numar de 280 persoane (4S8) din 

care: Persoane care, la incetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare - 210 persoane (4S6), 

reprezentand 75% din indicatorul 4S8; Persoane care, la incetarea calitatii de participant, au un loc de 

munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta - 130 persoane (4S201), reprezentand 

46,43% din indicatorul 4S8; acestea avand domiciliul/resedinta exclusiv pe teritoriul ITI Delta Dunarii si 

structurat astfel: 

Indicator 4.S.8.1 reprezentand 50% din indicatorul 4.S.8-140 persoane; 

Indicator 4.S.8.1.3 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.8.1-28 persoane; 

Indicator 4.S.8.1.1 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.8.1-28 persoane; 

Indicator 4.S.8.1.2 reprezentand 1,43% din indicatorul 4.S.8.1-2 persoane; 

Indicator 4S8.1.4 reprezentand 4,29% din indicatorul 4.S.8.1-6 persoane; 

Indicator 4.S.8.1.5 reprezentand 4,29% din indicatorul 4.S.8.1-6 persoane; 

Indicator 4.S.8.2 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.8-56 persoane; 

Indicator 4.S.8.3 reprezentand 30% din indicatorul 4.S.8-84 persoane; 

Indicator 4.S.6.1 reprezentand 50% din indicatorul 4.S.6-105 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.3 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.6.1-21 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.1 reprezentand 24,76% din indicatorul 4.S.6.1-26 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.2 reprezentand 1,90% din indicatorul 4.S.6.1-2 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.4 reprezentand 1,90% din indicatorul 4.S.6.1-2 persoane; 

Indicator 4.S.6.1.5 reprezentand 1,90% din indicatorul 4.S.6.1-2 persoane; 

Indicator 4.S.6.3 reprezentand 30% din indicatorul 4.S.6-63 persoane; 

Indicator 4.S.6.2 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.6.-42 persoane; 

Indicator 4.S.201.1 reprezentand 50% din indicatorul 4.S.201-65 persoane; 

Indicator 4.S.201.1.3. reprezentand 20% din indicatorul 4.S.201.1-13persoane; 

Indicator 4S.201.1.1 reprezentand 23,08% din indicatorul 4.S.201.1-15 persoane; 

Indicator 4S.201.1.2 reprezentand 1,54% din indicatorul 4.S.201.1-1 persoane; 

Indicator 4S.201.1.4 reprezentand 3,08% din indicatorul 4.S.201.1-2 persoane; 

Indicator 4S.201.1.5 reprezentand 3,08% din indicatorul 4.S.201.1 -2 persoane; 

Indicator 4.S.201.2 reprezentand 20% din indicatorul 4.S.201-26 persoane; 

Indicator 4.S.201.3 reprezentand 30% din indicatorul 4.S.201-39 persoane. 
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Indicator specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de 

sprijin pentru formare /schimb de 

bune practici=210 pers. 

 

 

Principala problema a grupurilor vulnerabile pe piata muncii poate fi definita drept competitivitate 

scazuta a acestora, în vederea ocuparii unui loc de munca. Cauzele competitivitatii scazute sunt diverse 

si în cele mai multe cazuri o persoana este afectata de mai mult de una dintre ele. Nivelul scazut de 

educatie reprezinta una dintre aceste cauze. Studiile arata ca niveluri scazute de educatie se regasesc atât 

în rândul persoanelor de etnie roma, cât si în rândul persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor din 

mediul rural. Suplimentar, lipsa unei calificari sau reducerea dezirabilitatii calificarii avute pe piata 

muncii contemporane conduce de asemenea, la dificultati în procesul de integrare profesionala. În 

aceasta situatie putem include somerii si persoanele active peste 54 de ani, persoanele de etnie roma, 

persoanele cu dizabilitati, persoanele din mediul rural si persoanele cu niveluri scazute de educatie, care 

în mod evident nu ofera nicio calificare. Fara o calificare dezirabila pe piata muncii, persoanele 

apartinând grupurilor vulnerabile au sanse scazute de integrare profesionala, chiar si în regiuni precum 

cele vizate de proiect în care rata somajului este sub media nationala. Esecul în procesul de integrare 

profesionala mentine aceste persoane si familiile acestora în starea de vulnerabilitate si dependenta de 

sistemul de servicii sociale. 

 

REZULTATE ASTEPTATE 

 

R1.1-aferent subactivitatii 1.1, si anume: 1 flow-chart pe procese si responsabilitati 1 plan de 

management al proiectului, 1 manual de proceduri management,1 plan de prevenire si atenuare a 

riscurilor, sesiuni evaluare si selectie resursa umana, fise de post realizate, 1 organigrama proiect, 18 

rapoarte de progres lunare. Aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 1 asumat in 

cadrul proiectului, si anume: OS1 Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control 

performant al proiectului prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii 

impactului proiectului asupra grupului tinta vizat precum si asigurarea vizibilitatii finantatorului si a 

activitatilor proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, obiectiv 

aferent activitatii 1 a proiectului ce va avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 130 Persoane 

care, la incetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate 

independenta, 210 Persoane care, la incetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare in 18 luni ce 

va avea ca rezultat atingerea 120 indicatorilor 4S8,4S6,4S201 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI 

Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de 

bune practici=210 pers. pentru realizarea subactivitatii 1.1 si in vederea atingerii R1.1. 
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2. R1.2 aferent subactivitatii 1.2, si anume: 18 calendare lunare al activitatilor, 18 sedinte de lucru a 

echipei de proiect, 6rapoarte tehnice, 1 procedura demarare si derulare achizitii, 1 plan de monitorizare 

achizitii, 1 procedura/ strategie de monitorizare activitati, 1 plan de monitorizare, coordonare si control 

implementat, 18 sedinte de monitorizare activitati proiect. Aceasta subactivitate duce la indeplinirea 

Obiectivului Specific 1 asumat in cadrul proiectului, si anume: OS1 Dezvoltarea si implementarea unui 

sistem de management si control performant al proiectului prin monitorizarea continua a rezultatelor 

obtinute, in vederea maximizarii impactului proiectului asupra grupului tinta vizat precum si asigurarea 

vizibilitatii finantatorului si a activitatilor proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de 

informare si publicitate, obiectiv aferent activitatii 1 a proiectului ce va avea ca rezultat 280 persoane 

sprijinite din care 130 Persoane care, la incetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv 

cele care desfasoara o activitate independenta , 210 Persoane care, la incetarea calitatii de participant, 

dobândesc o calificare in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8,4S6,4S201 si a 

indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de 

sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210 pers. pentru realizarea subactivitatii 1.2 si in 

vederea atingerii R1.2. 

3. R2.1: 3 campanii de informare si constientizare,1 metodologie de selectie si inregistrare grup tinta,1 

baza de date, 280 procese verbale de selectie, 14 rapoarte tehnice de activitate, 280 persoane informate. 

Aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 2 asumat in cadrul proiectului, si anume: 

Imbunatatirea nivelului de competenete al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de 

lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de 

educatie, al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, in special 

cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta prin implementarea de programe de formare 

profesionala a adultilor; obiectiv ce va avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 140 someri si 

inactivi, 28 persoane cu varsta peste 54 de ani, 28 someri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 6 

persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 6 persoane Persoane cu studii liceale 

(ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4), 56 persoane de etnie roma, 84 persoane din mediul rural in 18 

luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8, 4.S.8.1, 4S8.1.3, 4S8.1.1, 4.S.8.2, 4.S.8.3, 

4S8.1.2, 4S8.1.4 ,4S8.1.5 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane 

care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210 pers.Pentru 

realizarea subactivitatii 2.1 si in vederea atingerii indicatorului de realizare 4S8, se vor achizitiona 3 

anunturi de presa si materiale publicitare si de informare: 2 roll-up, 280 brosuri informative, 280 mape, 

banner si se va asigura transportul expertilor pentru cele 14 luni. 

4. R2.2-280 sedinte de consiliere one to one, 280 profile particularizate orientate catre cursuri de 

formare profesionala, 280 persoane consiliate din care indicatori: 140 someri si inactivi, 28 persoane cu 

varsta peste 54 de ani, 28 someri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 6 persoane cu studii primare 

(ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 6 persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale 

(ISCED 4),  56 persoane de etnie roma,84 persoane din mediul rural. Pentru realizarea subactivitatii 2.2 
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si in vederea atingerii indicatorului de realizare 4S8 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta 

Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune 

practici=210 pers, se vor inchiria spatii necesare desfasurarii seminariilor pentru cele 14 luni si se va 

asigura transportul expertilor pentru cele 14 luni. 

5. R3.1 13 cursuri de calificare, 15 sesiuni de TIC, 182 diplome de calificare ANC, 210 diplome de 

participare, 16 Rapoarte tehnice de activitate lunare. De asemenea aceasta subactivitate duce la 

indeplinirea OS 3 asumat in cadrul proiectului, si anume: Evaluarea si certificarea competentelor 

dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe someri de 

lunga durata, lucratorii vârstnici(55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de 

educatie, al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, în special 

cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta; obiectiv ce va avea ca rezultat 210 pers care, la 

încetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare din care 105 someri si inactivi, 21 persoane cu 

vârsta peste 54 de ani, 26 someri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 2 pers cu studii primare 

(ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 2 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 

4),42 persoane de etnie roma, 63 persoane din mediul rural in 18 luni si are ca scop atingerea 

indicatorilor 4S6, 4.S.6.1, 4S6.1.3, 4S6.1.1, 4.S.6.2, 4.S.6.3, 4S6.1.2 , 4S6.1.4 , 4S6.1.5 si a indicatorilor 

specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin 

pentru formare /schimb de bune practici=210 pers. Pentru realizarea subactiv 3.1 si in vederea atingerii 

indicatorului de realizare 4S6, se vor realiza cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti 

implicati in implem proiectului, 210 fise de aptitudini, 4 laptopuri, 28 sisteme de operare, subventii 

pentru 182 persoane. Intreaga activitate va fi sintetizata prin intermediul rapoartelor de tehnice de 

activitate lunare realizate de catre expertii implicati. Tintele propuse pentru aceasta subactivitate sunt 

stabilite in corelare cu graficul de planificare a activitatilor, resurselor financiare, umane si materiale  

6. R3.2- 2 sesiuni de evaluare a competentelor cu cate 14 cursanti, rezultand astfel urmatoarele: 1 

sesiune evaluare competente ZIDAR PIETRAR TENCUITOR 14 certificate de competente 

profesionale, 1 sesiune evaluare competente LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE, 14 

certificate de competente profesionale. Datele rezultate din aceasta subactivitate vor fi colectate, 

monitorizate si raportate corespunzator, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate realizate de 

furnizorul acreditat. De asemenea aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 3 

asumat in cadrul proiectului, si anume: Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-

formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii 

vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor 

romani apartinand minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de 

subzistenta si  semi-subzistenta; obiectiv ce va avea ca rezultat 28 de persoane care, la încetarea calitatii 

de participant, dobândesc o calificare a competentelor dobandite si are ca scop atingerea indicatorilor 

4S6 ,4.S.6.1, 4S6.1.3, 4S6.1.1, 4.S.6.2, 4.S.6.3, 4S6.1.2 , 4S6.1.4 , 4S6.1.5 si a indicatorilor specifici 
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teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru 

formare /schimb de bune practici=210 pers 

7. R4.1- 1 plan desfasurare a activitatii de mediere, o baza de date cu locuri de munca vacante, 3 sesiuni 

de informare si constientizare, 201 fise de interviu realizate. Pentru realizarea subactivitatii 4.1 si in 

vederea atingerii indicatorului de realizare 4S7 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta 

Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune 

practici=210 pers, se vor realiza cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in 

implementarea proiectului. 

8. R4.2- 3 burse de locuri de munca realizate, minim 50 participanti/zi timp de 2 zile. Datele rezultate 

din aceasta subactivitate vor fi colectate, monitorizate si raportate corespunzator, prin intermediul 

rapoartelor lunare de activitate realizate de catre experti din cadrul activitatii. Pentru realizarea 

subactivitatii 4.2 si in vederea atingerii indicatorului de realizare 4S7 si a indicatorilor specifici 

teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru 

formare/schimb de bune practici=210 pers, se vor realiza cheltuieli cu deplasarea pentru personal 

propriu si experti implicati in implementarea proiectului, 2 multifunctionale, 2 leasing auto, servicii 

organizare evenimente. 

9. R5.1- promovarea si vizilitatea proiectului realizata, decontarea cheltuielilor indirecte ca finantare 

forfetara in procent de maxim 15% din costurile directe cu personalul care nu fac obiectul 

subcontractarii, asigurarea suportului logistic pentru buna desfasurare a activitatilor realizat. R5 va 

sprijini indirect indeplinirea obiectivelor specifice asumate in cadrul proiectului, precum si atingerea 

indicatorilor stability. Informarea si publicitatea în cadrul proiectului se va realiza prin intermediul 

conferintelor de lansare si finalizare a proiectului, prin materialele promotionale realizate în cadrul 

proiectului si prin utilizarea retelelor de socializare. Conferinta de lansare este o ocazie potrivita pentru 

mediatizarea scopului si obiectivelor propuse si a rezultatelor asteptate (invitati din partea presei, 

institutiilor relevante pe piata muncii). Toate vor respecta Manulul de identitate vizuala POCU 2014-

2020. 

 

CODUL DE ETICA PROFESIONALA  

Codul de etica profesionala al societatii cuprinde un un set minim de principii, valori si reguli de 

conduită ce trebuie luate ca referinta in activitatile indeplinite. 

Codul are menirea de a promova responsabilitatea sociala, cultura calitătii care să contribuie la 

realizarea unor servicii superioare de calitate si este un mod de rezolvare a problemelor de etica. Acesta 

urmareste prevenirea producerii actelor ilegale si ilicite care pot aparea in desfasurarea activitatilor. 

Societatea este structurata pe un set de valori a caror respectare asigura organizatiei un mediu stabil de 

desfasurare a activitatilor si de prestare a serviciilor de formare profesionala: 

- cinste 

- competenta 
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- responsabilitate 

- angajament 

- inovatie 

Obiectivele Codului sunt: 

1. sa ofere referinte etice pentru toti cei implicati în activitatile societatii; 

2. sa promoveze responsabilitatea sociala; 

3. sa asigure transparenta în relatiile dintre conducerea societatii, experti si personal angajat si 

beneficiarii acesteia; 

4. sa servească drept suport pentru elaborarea si aplicarea politicilor comerciale, de personal, de mediu, 

de piata, sociale etc; 

5. sa prevină producerea actelor ilicite si ilegale. 

A. Valori si principii 

În activitatea lor, cei vizati de prezentul cod vor onora următoarele valori si principii generale: 

1. Legalitate 

2. Competenta 

3. Obiectivitate 

4. Responsabilitate personală si sociala 

5. Profesionalism 

6. Inovatie 

Angajamentul fată de acest set de valori presupune că fiecare persoană implicată: 

1. Cunoaste, întelege si respectă în totalitate legile, reglementările si normele 

aplicabile. Utilizează consecvent criteriile, standardele si indicatorii de performantă in desfasurarea 

activitatii. 

2. Mentine un nivel ridicat de competenta profesionala aceasta implicand o permanenta grija 

profesională de imbunatatire a cunostintelor. 

3. Are o atitudine obiectivă în activitătile pe care le executa, oferă informatii corecte, face afirmatii si îsi 

exprimă opinii doar în posesia datelor si informatiilor necesare, dincolo de orice apreciere individuală 

emotională bazată pe prejudecăti si impresii. Face recomandări si ia decizii bazate exclusiv pe date 

factuale si pe informatii precise verificate temeinic. 

4. Îsi asumă responsabilitatea personală pentru afirmatiile si opiniile exprimate si poate oricând dovedi 

acordul dintre acestea si reglementările legale aplicabile, regulile interne ale societatii, standardele 

cerute si datele factuale. Acceptă obligatia de a da socoteală pentru activitătile întreprinse, opiniile si 

concluziile formulate si de a suporta consecintele pentru neîmplinirile posibile. In toate actiunile 

intreprinse urmareste sa fie responsabil fata de ceilalti angajati, mediul extern, comunitatea sociala si 

alte parti implicate. 

5. Executa lucrarile si sarcinile cu profesionalism afisand o atitudine deschisa si participativa, 

comunicand in permanenta cu persoanele/departamentele necesare indeplinerii acestora. 



 

 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Operațiunea: Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 și 3.6 

Titlu proiect: OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 

Cod smis: 126311  
Cod apel: POCU/410/3/14/Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 si 3.6/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de  

ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.  

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

 

6. Este deschis la initiative noi atat din punct de vedere profesional cat si tehnic, răspunzând la 

schimbările de piata locala, dar avand o imagine globala a tendintelor. 

B. Aplicabilitatea codului in activitatile societatii 

In vederea indeplinirii atributiilor, conducerea societatii, dar si personalul angajat trebuie in permanenta 

sa se ghideze dupa principiile etice care le va asigura performanta in desfasurarea propriei activitati: 

- tratarea angajatilor/colegilor cu respect si demnitate, netolerand nici un comportament agresiv fizic sau 

psihic, nu vor exista abuzuri verbale sau tratament inuman; 

- mentinere relatiilor de incredere si parteneriat cu beneficiari/clienti/furnizori/alti salariati; 

- oferirea de servicii de inalta calitate; 

- respectarea mediului prin conservarea resurselor si participarea la reutilizarea deseurilor, colectarea 

selectiva a deseurilor si valorificarea acestora prin 

unitati specializate; 

- dezvoltarea de noi servicii cu respectarea princpiului dezvoltarii durabile; 

- implicarea in comunitate; 

- respectarea legilor si a regulilor interne ale societatii; 

- prezentarea unei tinute si a unui limbaj corespunzator, atat in relatia cu 

beneficiarii/clientii/furnizorii/colaboratorii/institutiile, cat si in relatiile interdepartamentale; 

- asigurarea conditiilor de protectie in prelucrarea datelor cu character personal ale persoanelor implicate 

in desfasurarea activitatii; 

- sa nu se alfe intr-o situatie de conflict de interese si sa nu cedeze la presiuni interne si externe in 

legatura cu orice relatie care ar implica societatea contractual. 

C. Abateri etice 

Următoarele acte si atitudini vor fi considerate abateri etice: 

1. Nerespectarea legilor si reglementărilor legale; 

2. Nerespectarea regulilor de procedură, a principiilor profesionale si a altor reguli si rezolutii pertinente; 

3. Neraportarea existentei unui conflict de interese, exprimarea unei opinii într-un 

caz de conflict de interese, orice fel de implicare sau participare la proceduri ce 

implică conflictul de interes; 

4. Folosirea functie în scopul dobândirii unor câstiguri personale de natură materială sau a altor avantaje; 

5. Dezvăluirea de informatii de natura financiară, tehnica etc a organizatiei,  

sau orice alte date de natura confidentiala sau care ar avea un impact negativ asupra societatii; 

6. Necomunicarea informatiilor in timp util, astfel cum este prevazut in normele legale, regulamentul 

intern sau alte proceduri cu caracter obligatoriu. 

D. Dispozitii finale 

Regulile privind conduita etica prezentate in acest cod se aplica de catre toti membrii echipei 

interdisciplinare, management si echipa de implementare, precum si pentru ceilalti salariatii care acorda 

servicii suport. 
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Capitolul 2. PROCEDURI GENERALE 

 

• Circuitul documentelor in cadrul proiectului 

Pentru o mai buna claritate si arhivare a documentelor pe server sau pe calculatorul de serviciu pe care 

se lucreaza, se recomanda crearea de foldere, subfoldere si documente care sa fie dedicate documentelor 

pe proiect. 

Acestea vor fi create si organizate astfel incat sa fie identificate foarte usor activitatile careia ii sunt 

alocate documentele lucrate. 

Se recomanda sa nu se salveze documente pe Desktop, in partitia in care se afla sistemul de operare sau 

in alte locatii similare. Denumirile documentelor sa fie cat mai elocvente pentru cuprinsul lor.  

Facultativ, pentru un management si mai riguros al documentelor, in denumirea documentelor va fi 

cuprinsa si data zilei in care s-a realizat/modificat documentul respectiv.  

Este recomandat sa se pastreze toate versiunile unui document.  Este de preferat sa nu se  salveze o 

versiune imbunatatita a unui document peste o versiune mai veche.  

Fiecare membru al echipei de management/implementare va implementa acest procedeu de gestiune al 

documentelor pe calculatorul/laptopul propriu utilizat.  

• Proceduri privind corespondenta electronica 

Orice mesaj trimis tertelor persoane de orice membru al echipei de implementare va avea in “CC” adresa 

managerului de proiect.  

Pentru mesajele mai importante (in special in corespondenta cu partenerii, convocarea intalnirilor etc) se 

va verifica telefonic primirea mesajului de catre destinatar. 

Mesajele adresate tuturor membrilor echipei de management  si de implementare a proiectului se pot 

transmite si prin intermediul adresei de grup:  “comunicare.iti@gmail.com  “.  Daca tema mesajului nu 

prezinta interes general, ci doar pentru anumite persoane din echipa de management/implementare, 

mesajul se va trimite numai catre aceste persoane, introducand in ”CC” adresa managerului de proiect.    

 

• Proceduri privind intalnirile de lucru 

Pentru ca o intalnire de lucru sa fie eficienta, in procesul de organizare a respectivei intalniri vor exista 

urmatoarele etape: 

1. Trimiterea invitatiei la toti participantii cu cel putin 2 zile inainte, de preferat telefonic;  

2. Validarea (electronic sau telefonic) faptului ca toti invitatii la intalnire au receptionat invitatia; 

3. Trimiterea catre participantii la intalnire a urmatoarelor informatii, inainte de intalnire: data, ora si 

locatia intalnirii, scopul intalnirii, ordinea de zi, timpul alocat fiecarui subiect de pe ordinea de zi, 

documente de lucru; 

4. Asigurarea conditiilor optime de organizare a intalnirii; 

5. Trimiterea minutei intalnirii catre toti participantii, dupa realizarea intalnirii de lucru; 

mailto:comunicare.iti@gmail.com
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Aceste puncte vor fi acoperite de catre asistent manager/secretara sau alta persoana din echipa, sau de 

catre persoana desemnata cu organizarea intalnirii.  

In cadrul intalnirilor de lucru ale proiectului, pot exista 5 posibile tipuri de intalniri ale echipei de 

management/experti de implementare, in functie de fiecare context individual: 

1.       Intalniri saptamanale 

2. Intalniri lunare 

3. Intalniri informale ale echipei de implementare 

4. Intalniri dedicate pe activitati 

5. Intalniri extraordinare ale echipei de management/implementare 

 

In eventualitatea in care apar situatii de urgenta, reprezentantul legal al beneficiarului sau managerul de 

proiect au dreptul sa convoace intalniri de lucru, in vederea rezolvarii situatiei de criza aparute. Aceste 

intalniri pot fi convocate si cu cateva ore inaintea de inceperea lor si se vor limita la rezolvarea situatiei 

de criza care le-a generat.  

In functie de necesitati la aceste intalniri pot participa si reprezentanti ai partenerilor activitatilor privind 

implementarea proiectulului.  

• Resurse Umane 

Pentru fiecare expert angajat in cadrul proiectului se va intocmi un dosar personal, conform prevederilor 

legale in vigoare privind relatiile de munca, care va contine urmatoarele documente: 

• Contract individual de munca 

• Fisa postului 

• Fisa de aptitudine la angajare/control medical periodic-Adeverinta medicala- apt de munca 

• Fisa de instruire individuala privind Securitatea si Sanatatea in Munca 

• Fisa de instruire individuala in domeniul situatiilor de urgenta 

• Acte aditionale, cereri, decizii rezultate din executarea contractului individual de munca etc 

• Documente personale  

o copie act de identitate  

o copie certificate nastere  

o copie certificate casatorie, dupa caz 

o copie certificate nastere copil/copii, dupa caz 

o copie diplome studii, certificate 

o copie permis de conducere   

• Curriculum vitae 

• Decizie incetare CIM si documente support, dupa caz 

• Alte documente relevante 

 

file:///E:/ADMIS%20PE%20PIATA%20MUNCII_ID143183/ACTIVITATI_ADMIS/A%201.1/INSTRUMENTE%20DE%20LUCRU/PROCEDURI/LINK-URI/RU/MODEL_DOSAR_PERSONAL.docx
file:///E:/ADMIS%20PE%20PIATA%20MUNCII_ID143183/ACTIVITATI_ADMIS/A%201.1/INSTRUMENTE%20DE%20LUCRU/PROCEDURI/LINK-URI/MODEL_CIM.doc
file:///E:/ADMIS%20PE%20PIATA%20MUNCII_ID143183/ACTIVITATI_ADMIS/A%201.1/INSTRUMENTE%20DE%20LUCRU/PROCEDURI/LINK-URI/MODEL_DECIZIE%20INCETARE%20CIM.docx


 

 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Operațiunea: Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 și 3.6 

Titlu proiect: OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 

Cod smis: 126311  
Cod apel: POCU/410/3/14/Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 si 3.6/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de  

ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.  

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

 

• Documente  raportare lunara 

a). Modalitati de intocmire raport de activitate si fisa de pontaj proprii fiecarui expert 

Forma actuala a documentelor de raportare a fost stabilita prin Manualul Beneficiarului-Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020. 

Fiecare expert din echipa de implementare a proiectului trebuie sa completeze lunar urmatoarele 

documente: 

 - Raport de activitate 

 - Fisa de pontaj, conform sabloanelor din manual 

 - Livrabile aferente activitatii desfasurate 

Aceste documente vor fi completate cu maximum de seriozitate si atentie, in conformitate cu notele de 

subsol aferente, cu activitatea desfasurata si cu graficul activitatilor. 

b). Circuitul documentelor de raportare lunara  

Pe parcursul unei luni de implementare fiecare expert isi va pregati documentele, livrabilele, semnate de 

catre managerul de proiect, scanate, care sa ateste activitatea derulata pe parcursul lunii respective.  

• Proceduri de lucru cu documentele 

Toate documentele in cadrul proiectului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

1. Sa fie inregistrate in Registrul de Intrari - Iesiri aferent proiectului.  

2. Sa fie avizate, dupa caz, de managerul de proiect. 

3. Sa fie arhivate, in format fizic si electronic, in functie de tipul documentului in dosarul aferent 

activitatii/subactivitatii in cadrul careia a fost realizat.  

4. Livrabilele – documentele care atesta implementarea unei activitati de natura tehnica a proiectului - 

vor fi realizate pe foi cu antet.  

• Asumarea sarcinilor individuale 

Pe parcursul implementarii activitatilor proiectului fiecare membru al echipei de implementare va  

realiza anumite sarcini individuale atribuite de catre managerul de proiect. Aceste sarcini sunt atribuite 

fie in cadrul intalnirilor operative ale echipei de implementare, fie individual, fiecarui expert in parte. 

Odata cu aceste sarcini, managerul de proiect va oferi informatii suplimentare legate de cantitate, de 

metodologia de implementare a sarcinii primite, precum si limita de timp pentru ducerea la bun sfarsit a 

sarcinii respective. 

file:///E:/ADMIS%20PE%20PIATA%20MUNCII_ID143183/ACTIVITATI_ADMIS/A%201.1/INSTRUMENTE%20DE%20LUCRU/PROCEDURI/LINK-URI/RA.doc
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Capitolul 3. ACTIVITATILE PROIECTULUI 

 

A1. Managementul proiectului 

 

A1.1 Monitorizare, control si suport 

Derularea acestei subactivitati va sta in sarcina managerului de proiect cu sprijinul echipei suport si se 

va desfasura pe tot parcursul derularii activitatilor proiectului (L1-L18) fiindu-i alocat un numar de 504 

de ore. Prin aceasta activitate va fi evaluat procesul de implementare a activitatilor proiectului. Proiectul 

prevede masuri de monitorizare adecvate in raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura 

atingerea rezultatelor vizate. In plus, termenele de realizare tin cont de durata de obtinere a rezultatelor 

si de resursele puse la dispozitie prin proiect. Astfel, este evaluat personalul angajat, modul in care sunt 

indeplinite sarcinile prevazute in fisa postului, respectarea principiilor egalitatii de sanse si al 

nediscriminarii, gradul de atingere al rezultatelor, obiectivelor si indicatorilor. De asemenea se vor 

asigura activitati permanente ce vizeaza domeniile: financiar, contabil, juridic, expertiza contabila si 

audit, resurse umane, secretariat, recrutarea expertilor etc. Aceasta subactivitate vizeaza atat stabilirea si 

elaborarea documentelor operationale principale din cadrul proiectului conform standardelor si 

cerintelor finantatorului, cat si stabilirea cailor de comunicare si de transmitere a acestora. Astfel se vor 

realiza 1 flowchart pe procese si responsabilitati, 1 plan de management al proiectului, 1 manual de 

proceduri management,1 plan de prevenire si atenuare a riscurilor, sesiuni evaluare si selectie resursa 

umana, fise de post realizate, 1organigrama proiect,18 rapoarte de progres lunare.Termenele de realizare 

a acestora vor tine cont de durata de obtinere a rezultatelor si de resursele puse la dispozitie prin 

proiect.In acest sens,echipa de management va monitoriza, controla si evalua indeplinirea sarcinilor, va 

intocmi planul de masuri pentru solutionarea eventualelor intarzieri si abateri.Datele vor fi colectate, 

monitorizate si raportate corespunzator. Evaluarea interna a mersului proiectului se va face in principal 

in cadrul sedintelor de monitorizare proiect organizate de catre Managerul de proiect cu sprijinul echipei 

de implementare a pr. In urma fiecarei sedinte, a caror scop va fi de a monitorizara atingerea 

indicatorilor si rezultatelor proiectului, vor rezulta procese verbale ce vor fi transmise tuturor expertilor 

implicate in proiect. 

Managerul de proiect propus este o persoana cu experienta profesionala specifica, mai mare de 2 ani, 

dobândita in contextul indeplinirii functiei de manager de proiect in proiecte de finantare europeana, 

conform CV-ului, perioada in care s-a desavârsit experienta in domeniul formarii profesioanale. 

Experienta sa este cu atât mai relevanta cu cât s-a completat cu evolutia competentelor profesionale ca 

manager de proiect, dezvoltarea abilitatilor si schimbarea atitudinii orientate spre rezultate. Toate 

acestea sunt relevante pentru domeniul si complexitatea proiectelor si vor conduce la implementarea cu 

consecventa a proiectului si sustenabilitatea sa. Astfel, monitorizarea proiectului va fi realizata pe mai 

multe paliere stabilite conform Planului de management:  

• urmarirea strategiei de monitorizare a proiectului 
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• aplicarea masurilor/ pasilor de monitorizare stabilite conform planului de monitorizare, 

coordonare si control in vederea analizarii stadiului implementari, 

• intocmirea rapoartelor de progres lunare ce vor sintetiza activitatea tuturor expertilor din cadrul 

proiectului cu scopul de a prezenta in mod lunar informatii tehnice si financiare referitoare la stadiul 

derularii proiectului si probleme intâmpinate pe parcursul derular, 

• verificarea rapoartelor tehnice de activitate pentru activitatile desfasurate in perioada de 

raportare; 

• elaborarea articolelor de progres pentru fiecare rambursare cu scopul de a evidentia progresul in 

implementarea activitatilor si de a verifica gradul de indeplinire al indicatorilor de la o cerere la alta, 

• realizarea vizitelor de monitorizare - vizite pe teren la activitatile desfasurate; 

• monitorizarea respectarii fluxurilor financiare si asigurarea corectitudinii si continuitatii 

finantarii, 

• asigurarea vizibilitatii si promovarii activitatilor proiectului si monitorizarea respectarii 

principiului egalitatii de sanse atât la elaborarea materialelor incarcate pe site-ul proiectului, cât si la 

elaborarea materialelor pentru informare si publicitate, inregistrarea si indosarierea documentelor 

elaborate in urma implementarii proiectului. 

• De asemenea, in perioada post-implementare, pentru buna desfasurare a vizitelor de monitorizare 

a durabilitatii proiectului, managerul de proiect va realiza cate un raport anual, timp de 3 ani dupa 

finalizarea activitatilor proiectului. 

Raportul anual va reprezenta un prim instrument utilizat pentru demonstrarea faptului ca proiectul nu a 

suferit modificari substantiale in perioada de 3 ani de la finalizarea implementarii, precum si 

demonstrarea situatiei investitei, a gradului de indeplinire a indicatorilor de rezultat si a sustenabilitatii 

proiectului. Astfel, datele proiectului vor fi colectate, monitorizate si raportate corespunzator. 

Activitatile descrise mai sus vor contribui la realizarea rezultatului 1.1 aferent activitatii 1.1, si 

anume: 1 flow-chart pe procese si responsabilitati 1 plan de management al proiectului, 1 manual de 

proceduri management,1 plan de prevenire si atenuare a riscurilor, sesiuni evaluare si selectie resursa 

umana, fise de post realizate, 1organigrama proiect, 18 rapoarte de progress lunare. Aceasta 

subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 1 asumat in cadrul proiectului, si anume: OS1 

Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin 

monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului proiectului asupra 

grupului tinta vizat precum si asigurarea vizibilitatii finantatorului si a activitatilor proiectului, cu 

ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, obiectiv aferent activitatii 1 a 

proiectului ce va avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 130 Persoane care, la incetarea calitatii 

de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, 210 Persoane 

care, la incetarea calitatii de participant, dobandesc o calificare in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea 

indicatorilor 4S8, 4S6, 4S201 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de 
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persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare/schimb de bune practici=210 pers. 

pentru realiz subactivitatii 1.1 si in vederea atingerii R1.1. 

 

A1.2 Management de proiect 

 

Derularea acestei subactivitati va sta in sarcina managerului de proiect si se va desfasura pe tot parcursul 

derularii activitatilor proiectului (L1-L18) fiindu-i alocat un numar de 1008 ore. 

Prin aceasta activitate se urmareste atingerea obiectivelor, rezultatelor propuse si a indicatorilor de 

program. Coordonarea efectiva a personalului si a activitatilor (sedinte, intalniri de lucru, comunicari), 

sunt intocmite cereri de rambursare/rapoarte tehnice, acte aditionale, notificari etc. Subactivitatea 

vizeaza coordonarea activitatilor derulate in cadrul proiectului, precum si a activitatilor desfasurate de 

catre experti. Planul de management va viza asigurarea unei bune relationari si unei comunicari eficiente 

si deschise intre echipa de management, echipa de implementare si beneficiarii proiectului, precum si 

asigurarea suportului logistic si material pentru implementarea activitatilor proiectului. Activitatile de 

management de proiect vor fi implementate utilizand metode si instrumente specifice management de 

proiect. Astfel, vor fi realizate 18 calendare lunare al activitatilor, 18 sedinte de lucru a echipei de 

proiect, 6 rapoarte tehnice, 1 procedura demarare si derulare achizitii, 1 plan de monitorizare achiziti, 1 

procedura/strategie de monitorizare activitati, 1 plan de monitorizare, coordonare si control implementat, 

18 sedinte de monitorizare activitati proiect. Aceasta subactivitate vizeaza realizarea unui management 

riguros al resurselor umane si presupune recrutarea, selectia si adaptarea pe post a tuturor expertilor 

implicati in implementarea proiectului. Procesul de selectie se va desfasura pe baza respectarii 

principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii. Egalitatea de sanse reprezinta un drept fundamental si 

o conditie obligatorie pentru asigurarea participarii oricarei persoane la viata economica si sociala, 

indiferent de rasa, gen, nationalitate, religie, etnie, limba, categorie sociala, handicap, vârsta, boala 

cronica necontagioasa. Astfel, la selectia expertilor implicati in implementarea proiectului nu se va face 

nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta ce ar avea ca scop restrângerea, inlaturarea 

recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a unor drepturi recunoscute de lege, in 

domeniul politic, economic, social sau cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.De asemenea, 

se va avea in vedere managementul organizatoric al proiectului, respectiv definirea posturilor, a 

organigramei, a zonelor de responsabilitate si in final, formarea echipei. Astfel, datele proiectului vor fi 

colectate, monitorizate si raportate corespunzator. Din echipa de implementare a proiectului vor face 

parte atat femei cat si barbati, pentru respectarea principiului egalitatii de sanse si de gen, dar si al 

nediscriminarii. Toate acestea sunt relevante pentru domeniul si complexitatea proiectului si vor 

conduce la implementarea cu consecventa a proiectului si sustenabilitatea sa. 

Coordonarea administrativa/ financiara a proiectului va consta in: 
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• elaborarea, verificarea si aprobarea calendarul lunar al activitailor, conform Graficului 

activitatilor prevazut de proiect, cu mentiunea persoanelor responsabile si a perioadei de 

desfasurare; 

• desfasurarea lunara a sedintelor de coordonare proiect organizate de catre Managerul de proiect 

impreuna cu membrii echipei de implementare. In urma fiecarei sedinte, a caror scop va fi 

stabilirea indicatorilor si rezultatelor ce trebuiesc atinse in luna respectiva, vor rezulta procese 

verbale ce vor fi transmise tuturor expertilor implicati in proiect. 

• aplicarea procedurilor interne specifice fiecareia dintre activitatile desfasurate in cadrul 

proiectului, rezultatele fiind vizibile in toate documentele realizate si trnsmise. 

• realizarea cererilor de rambursare, precum si verificarea si intocmirea documentelor justificative 

aferente acestora. Astfel, datele proiectului vor fi colectate, monitorizate si raportate 

corespunzator. 

 

Rezultate previzionate 

Activitatile descrise mai sus vor contribui la realizarea rezultatului 1.2 aferent activitatii 1.2, si 

anume:  

• 18 calendare lunare al activitatilor,  

• 18 sedinte de lucru a echipei de proiect,  

• 6 rapoarte tehnice,  

• 1 procedura demarare si derulare achizitii,  

• 1 plan de monitorizare achizitii, 1 procedura/strategie de monitorizare activitati,  

• 1 plan de monitorizare, coordonare si control implementat, 

• 18 sedinte de monitorizare activitati proiect. 

Aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 1 asumat in cadrul proiectului, si anume: 

OS1 Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin 

monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului proiectului asupra 

grupului tinta vizat precum si asigurarea vizibilitatii finantatorului si a activitatilor proiectului, cu 

ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, obiectiv aferent activitatii 1 a 

proiectului ce va avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 130 persoane care, la incetarea calitatii 

de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, 210 persoane 

care, la incetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea 

indicatorilor 4S8, 4S6, 4S201 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de 

persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210 pers. 

Pentru realiz subactivitatii 1.2 si in vederea atingerii R1.2. 
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A2. Activitati de acompaniament 

 

A2.1 Selectarea grupului tinta 

 

Activitatea va fi implementata pe o durata de 14 luni (L1-L14) si ii este alocat un numar de 3302 ore 

efectuate de urmatorii experti 1 Expert de informare, 2 Agenti recrutare si mentinere grup tinta – 

Solicitant si Partener si a Coordonatorului din partea Partenerului. Identificarea si recrutarea grupului 

tinta va fi realizata de catre Beneficiar si Partener. Beneficiarul si partenerul vor utiliza informatiile pe 

care le detin referitoare la grupul tinta (categoria de incadrare, date de contact, profil etc.). Pe langa 

informarea publicului cu privire la programul de formare profesionala, aceasta activitate are rolul de a 

informa asupra tuturor activitatilor proiectului, de a explica in detaliu fiecarui posibil participant tot 

parcursul pe care trebuie sa si-l asume pentru a participa la proiect.Totodata aceasta activitate are rolul si 

de a mentine grupul tinta in activitatile proiectului prin contactul permanent intre participant si expertii 

din cadrul proiectului. Activitatea va viza intreaga regiune ITI Delta Dunarii. Informarea publicului se 

va face prin intermediul campaniilor de informare, facebook, anunturilor din presa locala. Identificarea 

si implicarea membrilor grupului tinta in activitatile proiectului va fi realizata atat direct prin incheierea 

de acorduri de colaborare cu institutii relevante de la nivel comunitar(autoritati locale, agentii 

judetene/locale de ocupare a fortei de munca) si prin actiuni de recrutare directa in comunitatile din 

judetele vizate, cat si indirect prin promovarea activitatilor proiectului prin distribuirea 

materialelor promotionale si prin intermediul retelelor de socializare. Astfel, in vederea recrutarii 

GT vor fi realizate 3 campanii de informare si constientizare, atat in comunitati rurale, cat si in 

comunitati urbane din Regiunea de implementare a proiectului, in cadrul carora vor fi prezentate 

activitatile proiectului de catre cei 3 experti. Prezenta GT la activitatile proiectului se va asigura prin 

mobilitatea echipei de proiect si a locatiilor de sustinere a cursurilor de formare. 

Astfel, in beneficiul GT activitatile de informare, consiliere si mediere pe piata muncii vor fi realizate 

atat la sediul Beneficiarului, cat si pe teren (in locatii obtinute prin acorduri de colaborare cu autoritatile 

locale), locatii usor de ajuns pentru participant atat pentru aceasta activitate cat si pentru desfasurarea 

cursurilor,in masura in care structura participantilor permite. Modalitatea de implementare a acestei 

subactivitati presupune urmatorii pasi: Redactarea de catre Expertul de informare a materialelor 

informative (brosuri, anunturi de presa) care vor contine informatii privind toate activitatile proiectului, 

beneficiile participarii la aceste activitati, precum si o prezentare a programelor de formare profesionala 

si a competentelor dobandite in urma certificarii. Brosura va fi multiplicata si diseminata ulterior cu 

ajutorul Agentilor GT, care va avea si sarcina de a comunica in detaliu activitatile proiectului 

potentialilor beneficiari, in momentul distribuirii brosurii. Se vor organiza 3 campanii de informare, in 

cadrul carora Expertul de informare va prezenta potentialilor beneficiari activitatile ce se vor organiza in 

cadrul proiectului si le va raspunde/clarifica eventualelor intrebari/neclaritati. Campaniile de informare 

si constientizare vor oferi un cadru de discutii si despre Obiectivul General al POCU 2014 –2020, Axa 
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prioritara 3 –Locuri de munca pentru toti, OS2 – “Imbunatatirea nivelului de competenete al somerilor si 

persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor 

cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma 

si al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta prin 

implementarea de programe de formare profesionala a adultilor”, precum si despre OS3- “Evaluarea si 

certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor 

inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, 

persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma si al 

persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta”. 

Participantii la campaniile de informare care isi doresc sa participe la activitatile proiectului, vor 

completa cu date personale si de contact (nume si prenume, CNP, adresa de domiciliu si numar de 

telefon) si vor semna Lista participantilor. Datele vor fi colectate si inregistrate in sistemul de 

management al grupului tinta de catre Agentii de grup tinta si Expertul de informare. Conform 

organigramei create la nivelul proiectului, expertii implicati in desfasurarea A 2.1 sunt subordonati 

direct Managerului de proiect si Coordonatorului partener. Persoanele apartinand grupului tinta din 

cadrul prezentului proiect vor avea domiciliul/resedinta atat in zone urbane cat si in zone rurale. 

Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect, prin semnarea unor declaratii pe proprie 

raspundere a persoanei din grupul tinta si/sau prin atasarea de documente doveditoare pentru situatia 

vizata, conform prezentului Ghid al solicitantului – Conditii specifice si a Anexelor acestuia.Procedura 

de selectie va asigura transparenta procesului de selectie pe baza respectarii principiului egalitatii de 

sanse si nediscriminarii. Egalitatea de sanse reprezinta un drept fundamental si o conditie obligatory 

pentru asigurarea participarii oricarei persoane la viata economica si sociala, indiferent de rasa, gen, 

nationalitate, religie, etnie, limba, categorie sociala, handicap, varsta, boala cronica necontagioasa. 

Astfel, la constituirea grupului tinta nu se va face nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta ce 

ar avea ca scop restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a 

unor drepturi recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social sau cultural sau in orice alte 

domenii ale vietii publice.Stabilirea Metodologiei de selectie si inregistrare grup tinta este foarte 

importanta, cu impact asupra demararii proiectului. Planul de comunicare ce se va realiza in cadrul 

metodologiei este de asemenea foarte important. Subactivitatea presupune selectia grupului tinta in urma 

campaniilor de informare, in baza metodologiilor elaborate si a chestionarelor aplicate.Se vor complete 

anexele de grup tinta si declaratiile rezultate in urma elaborarii metodologiilor. Solicitantul poate solicita 

documente in vederea inscrierii membrilor grupului tinta in proiect, deoarece este operator autorizat de 

prelucrare a datelor personale. Din perspectiva geografica, grupul tinta va avea in componenta 

beneficiari ai activitatilor proiectului din intreaga regiune de implementare. 

In cadrul acestei subactivitati se va promova principiul nediscriminarii si egalitatii de sanse. Astfel 

oportunitatea finantarii acestui proiect vine in intampinarea cererii mari de cursuri de calificare 
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fara nici un cost pentru persoanele dezavantajate si care asigura o logistica de desf in proximitatea 

domiciliului acestora suplinind costurile de transport. Datele rezultate din aceasta subactivitate vor fi 

colectate, monitorizate si raportate corespunzator, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate 

realizate de Agentii recrutare si mentinere grup tinta si Expertul de informare. Subactivitatea va 

contribui la realizarea rezultatelor aferente activitatii 2.1, si anume:  

o 3 campanii de informare si constientizare, 

o 1 metodologie de selectie si inregistrare grup tinta, 

o 1 baza de date,  

o 280 procese verbale de selectie,  

o 14 rapoarte tehnice de activitate,  

o 280 persoane informate.  

Aceasta subactivitate duce la indeplinirea OS 2 asumat in cadrul proiectului, si anume: Imbunatatirea 

nivelului de competenete al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, 

lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al 

cetatenilor romani apartinand minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, in special cele din 

agricultura de subzistenta si semisubzistenta prin implementarea de programe de formare profesionala a 

adultilor; obiectiv ce va avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 140 someri si inactivi,28 

persoane cu varsta peste 54 de ani, 28 someri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 6 persoane cu 

studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 6 persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) 

sau postliceale (ISCED 4),56 persoane de etnie roma ,84 persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea 

ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8,4.S.8.1, 4S8.1.3, 4S8.1.1, 4.S.8.2, 4.S.8.3, 4S8.1.2, 4S8.1.4 

,4S8.1.5 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza 

prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210pers. Pentru realizarea subactivitatii 

2.1 si in vederea atingerii atigerea indicatorului de realizare 4S8, se vor achizitiona 3 anunturi de presa 

si materiale publicitare si de informare: 2 roll-up, 280 brosuri informative, 280 mape, banner si se 

va asigura transportul expertilor pentru cele 14 luni.  

 

A2.2 Organizarea si desfasurarea seminariilor de animare si promovare 

 

     Activitatea va fi implementata pe o durata de 14 luni (L1-L14) si ii este alocat un numar de 2798 ore 

efectuate de urmatorii experti 1 PSIHOLOG -partener, , 1 EXPERT FPC PARTENER si 1 

COORDONATOR DIN PARTEA PARTENERULUI. Activitatea 2.2 va fi realizata conform Legii 

nr. 76/2002 pe baza Certificatului de acreditare prestare servicii de informare si consiliere – seria GL nr. 

9/00008/25.98.2011 a Partenerului, si cu sprijinul expertilor din partea Solicitantului. In cadrul aceste 

activitati se vor realiza 280 sedinte de consiliere one to one, 280 profile particularizate orientate catre 

cursuri de formare profesionala, 280 persoane consiliate. Pe parcursul acestei activitati se vor realiza 

seminarii de tip „mese rotunde” la care vor participa membrii GT selectati in cadrul activitatii A2.1. In 



 

 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Operațiunea: Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 și 3.6 

Titlu proiect: OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 

Cod smis: 126311  
Cod apel: POCU/410/3/14/Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 si 3.6/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de  

ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.  

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

 

cadrul acestor seminarii vor fi abordate activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului, 

avantajele si beneficiile acestora pentru grupul tinta si importanta acestora in traiectul personal si 

profesional al acestora. Activitatile desfasurate in cadrul seminariilor ii vor incuraja pe membrii GT sa 

se implice activ in toate activitatile organizate in cadrul proiectului. De asemenea la aceste seminarii vor 

fi organizate jocuri interactive care vor simula situatii din viata reala a membrilor GT. Pentru membrii 

GT cu nivelurile de ocupabilitate C si D vor fi organizate si seminarii separate la care va participa un 

psiholog care va incerca sa dezbata cu ei teme particulare, individualizate si care le va asigura suport pe 

toata perioada implementarii proiectului. Un aspect importat este faptul ca, in cadrul acestor seminarii 

membrii GT vor beneficia de instrumente moderne prin care isi vor putea descoperi abilitatile si 

aptitudinile, scopul acestora fiind de a le permite sa isi descopere calitatile si sa dobandeasca incredere 

de sine. Aceste lucruri au un impact major asupra traiectului lor pe termen lung atat din punct de vedere 

al ocuparii cat si din punct de vedere al dezvoltarii dorintei de imbunatatire a competentelor si depasire a 

conditiei. La finalul acestei activitati vor fi analizate rezultatele si rapoartele fiecarui membru al grupului 

tinta din punct de vedere al abilitatilor si aptitudinilor. 

Astfel fiecare membru al grupului tinta va fi perceput individual din punct de vedere al nevoilor si al 

calitatilor si nu ca un membru al unui grup cu aceleasi caracteristici. In vederea evaluarii modului de 

dezvoltare a zonei si oportunitatile de dezvoltare vor fi realizate 3 analize in domeniile: IT&C, ocupare 

si formare. Cele 3 analize vor deservi pentru promovarea la nivelul grupului tinta a beneficiilor formarii 

profesionale si a incluziunii pe piata muncii si a participarii la activitatile proiectului. Analizele vor fi 

utilizate si pentru promovarea bunelor practice si pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului. Prin 

serviciile de analiza in domeniul IT&C se urmareste consolidarea capacitatii de analiza si prognoza cat 

si a planificarii prin implementarea unor mecanisme la nivelul zonei ITI Delta Dunarii; elaborarea unor 

mecanisme de analiza, studii si prognoze privind nivelul general  IT&C, realizarea la nivelul zonei de 

implementare a unei analize si prognoze privind domeniul IT&C; dezvoltarea si implementarea de 

actiuni inovatoare in sprijinul modernizarii zonei ITI Delta Dunarii. Prin serviciile de analiza a ocuparii 

se urmareste consolidarea capacitatii de analiza si prognoza cat si a planificarii prin implementarea unor 

mecanisme la nivelul zonei ITI Delta Dunarii; elaborarea unor mecanisme de analiza, studii si prognoze 

privind nivelul general al ocuparii, realizarea la nivelul zonei de implementare a unei analize si prognoze 

privind domeniul ocuparii; dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in sprijinul modernizarii 

zonei ITI Delta Dunarii; dezvoltarea de noi oportunitati de angajare si noi oportunitati de creare a unor 

locuri de munca. Prin serviciile de analiza a formarii se urmareste consolidarea capacitatii de analiza si 

prognoza cat si a planificarii prin implementarea unor mecanisme la nivelul zonei ITI Delta Dunarii; 

elaborarea unor mecanisme de analiza, studii si prognoze  privind nivelul general al ocuparii, realizarea 

la nivelul zonei de implementare a unei analize si prognoze privind domeniul formarii profesionale; 

dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in sprijinul modernizarii zonei ITI Delta Dunarii; 

dezvoltarea de noi oportunitati de dezvoltare personala si profesionala si noi oportunitati de angajare. 
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Datele rezultate din aceasta subactivitate vor fi colectate, monitorizate si raportate corespunzator, prin 

intermediul rapoartelor lunare de activitate realizate de catre experti din cadrul activitatii. 

Aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 2 asumat in cadrul proiectului, si anume: 

Imbunatatirea nivelului de competenete al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de 

lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de 

educatie, al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, in special 

cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta prin  implementarea de programe de formare 

profesionala a adultilor; obiectiv ce va avea ca rezultat 280 persoane sprijinite din care 140 someri si 

inactivi, 28 persoane cu varsta peste 54 de ani, 28 someri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 6 

persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 6 persoane Persoane cu studii liceale 

(ISCED 3) sau postliceale  (ISCED 4),56 persoane de etnie roma ,84 persoane din mediul rural in 18 

luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8,4.S.8.1, 4S8.1.3, 4S8.1.1, 4.S.8.2, 4.S.8.3, 4S8.1.2, 

4S8.1.4,4S8.1.5 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care 

beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210 pers. Subactivitatea va 

contribui la realizarea rezultatului aferent activitatii 2.2, si anume: 280 sedinte de consiliere one to one, 

280 profile particularizate orientate catre cursuri de formare profesionala, 280 persoane consiliate din 

care indicatori: 140 someri si inactivi, 28 persoane cu varsta peste 54 de ani, 28 someri pe termen lung , 

2 persoane cu dizabilitati,6 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 6 persoane 

Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4), 56 persoane de etnie roma ,84 persoane 

din mediul rural.  

Pentru realizarea subactivitatii 2.2 si in vederea atingerii indicatorului de realizare 4S8, se vor inchiria 

spatii necesare desfasurarii seminariilor pentru cele 14 luni, se vor achizitiona 3 tipuri de analize in 

domenii diferite: IT&C, formare, ocupare si se va asigura transportul expertilor pentru cele 14 luni. 

 

A3. Desfasurarea programelor de formare profesionala a adultilor si a programelor de certificare 

a competentelor obtinute pe cai non-formale si/sau informale 

 

A3.1 Formare profesionala a adultilor 

 

Activitatea 3.1 va fi implementata pe parcursul a 16 luni ale proiectului(L3-L18) si ii este alocat un 

numar de 8922 ore efectuate de urmatorii experti: 2 AGENTI RECRUTARE SI MENTINERE 

GRUP TINTA – SOLICITANT SI PARTENER, 1 EXPERT INFORMARE SOLICITANT, 1 

EXPERT FPC PARTENER, 15 LECTORI TIC PARTENER, 13 LECTORI CURSURI DE 

CALIFICARE PARTENER SI SOLICITANT, COMISII DE EXAMINARE PARTENER SI 

SOLICITANT si COORDONATOR DIN PARTEA PARTENERULUI. In cadrul acestei 

subactivitati se vor desfasura 13 editii cursuri de calificare a cate 14 persoane la finalul carora se vor 
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distribui 182 diplome de calificare ANC si 15 sesiuni de TIC a cate 14 persoane, 210 diplome de 

participare. Se vor organiza urmatoarele cursuri de calificare:  

• Lucrator in alimentatie-ajutor de bucatar 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti, 28 

certificate de calificare ANC,  

• Lucrator in alimentatie-ajutor de ospatar 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti, 28 

certificate de calificare ANC  

• Frizer 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti, 28 certificate de calificare ANC  

• Patiser 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti, 28 certificate de calificare ANC  

• Lucrator in comert 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti, 28 certificate de calificare ANC 

• Sudor electric: 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti, 28 certificate de calificare ANC 

• Lucrator finisor pentru constructii: 360 ore/curs, 1 sesiune a cate 14 participanti, 14 certificate de 

calificare ANC.  

Aceasta subactivitate vizeaza promovarea principiului politicii de ocupare a fortei de munca respectiv, 

invatarea pe tot parcursul vietii si formarea profesionala continua. Astfel, programele de formare 

profesionala desfasurate in cadrul proiectului vor avea ca rezultat dezvoltarea potentialului fortei de 

munca. In cadrul acestei activitati se vor derula si organiza programe de formare profesionala a adultilor 

(cursuri de initiere, calificare, recalificare), in conformitate cu prevederile OG nr.129/2000, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, masura adresata tuturor membrii GT din grupul tinta al 

proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”Mediu ocupabil”, ”Greu ocupabil” si 

”Foarte greu ocupabil”, conform prevederilor Art. 58 din Legea 76/2002, privind sistemul asigurarilor 

pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Daca in urma activitatii A2 sau a activitatii A4 sunt 

identificate alte ocupatii solicitate de angajatori sau alte ocupatii la care membrii GT au inclinatii 

cursurile mentionate vor fi inlocuite sau vor fi adaugate alte cursuri.  

Procesul de formare profesionala presupune urmatoarele 3 etape de implementare a activitatii:  

a) Etapa de pregatire a activitatii de formare profesionala respectiv, inscrierea candidatilor.Inscrierea 

candidatilor presupune completarea de catre beneficiar a unui formular continand multiple campuri.  

b) Etapa de desfasurare si finalizare a programului de pregatire profesionala. Cursurile oferite in cadrul 

proiectului presupune parcurgerea de stagii de pregatire atat teoretica cat si practica sustinute de lectorii 

din cadrul proiectului,in baza unei planificari realizata in prealabil de catre expertul FPC angajat. La 

sfarsitul stagiilor, participantii vor sustine examenul final in prezenta unei comisii de examinare 

desemnate de catre Secretariatului de autorizare ANC.  

c) Etapa de postfinalizare a programelor de pregatire. In cadrul sesiunilor de formare vor fi alocate ore 

privind dezbaterea unui modul privind dezvoltarea durabila. Astfel, prin calificarea grupului tinta vizat 
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de proiect se asigura cresterea competentelor si competitivitatii acestora pe piata muncii, flexicuritatea 

resurselor umane din regiune, crescand sansele de ocupare a celor aflati in cautarea unui loc de munca. 

Deasemenea, persoanele identificate ca apartinand grupului tinta vor putea beneficia pe viitor de 

serviciile institutiei (mediere, consultanta, burse de locuri de munca, etc.). Iar valorificarea rezultatelor 

proiectului cum este cel de angajare a persoanelor calificate reprezinta un beneficiu al proiectului pe 

termen lung atat pentru grupul tinta, cat si pentru comunitatea locala si viitori angajatori care vor 

dispune de forta de munca calificata. Solicitantul va asigura sustenabilitatea masurilor sprijinite pentru 

activitatile si subactivitatile care trebuie implementate pe o perioada de minimum 6 luni de la data 

finalizarii implementarii proiectului si isi va asuma in scris responsabilitatea asigurarii sustenabilitatii 

masurilor sprijinite, inca de la depunerea proiectului. 

Datele rezultate din aceasta subactivitate vor fi colectate, monitorizate si raportate corespunzator, prin 

intermediul rapoartelor lunare de activitate realizate de catre experti. 

Subactivitatea va contribui la realizarea rezultatului aferent activitatii 3.1, si anume: 13 cursuri de 

calificare, 15 sesiuni de TIC, 182 diplome de calificare ANC, 210 diplome de participare., 16 rapoarte 

tehnice de activitate lunare. De asemenea aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 

3 asumat in cadrul proiectului, si anume: Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem 

non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive,cu accent pe somerii de lunga durata, 

lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al 

cetatenilor români apartinând minoritatii roma si al persoanelor din mediul rural, în special cele din 

agricultura de subzistenta si semi-subzistenta; obiectiv ce va avea ca rezultat 210 persoane care, la 

încetarea calitatii de participant, dobândesc o calificare din care 105 someri si inactivi, 21 persoane cu 

vârsta peste 54 de ani, 26 someri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 2 persoane cu studii primare 

(ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 2 persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale 

(ISCED 4),42 persoane de etnie roma, 63 persoane din mediul rural in 18 luni si are ca scop atingerea 

indicatorilor 4S6 ,4.S.6.1, 4S6.1.3, 4S6.1.1, 4.S.6.2, 4.S.6.3, 4S6.1.2 , 4S6.1.4 , 4S6.1.5 si a indicatorilor 

specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin 

pentru formare /schimb de bune practici=210 pers. Pentru realizarea subactivitatii 3.1 si in vederea 

atingerii indicatorului de realizare 4S6, se vor realiza cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si 

experti implicati in implementarea proiectului, 280 fise de aptitudini, 14 laptop, 14 sisteme de operare, 

subventii pentru 182 persoane. Intreaga activitate va fi sintetizata prin intermediul rapoartelor tehnice de 

activitate lunare realizate de catre expertii implicati. Tintele propuse pentru aceasta subactivitate sunt 

stabilite in corelare cu graficul de planificare a activitatii, resursele financiare, umane si materiale 

prevazute. 
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A3.2 Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, 

respectv nonformale si/sau informale 

 

Activitatea va fi externalizata catre un furnizor acreditat si se va realiza pe parcursul a 3 luni de proiect 

(L7-L9). Astfel, Solicitantul si partenerul impreuna cu furnizorul de formare vor asigura evaluarea si 

certificarea competentelor profesionale ale membrilor GT obtinute pe alte cai decat cele formale, 

respectiv non-formale si/sau informale, in conformitate cu metodologiile aprobate. Se vor desfasura 2 

sesiuni de evaluare a competentelor cu cate 14 cursanti, rezultand astfel urmatoarele:  

 1 sesiune evaluare competente ZIDAR PIETRAR TENCUITOR 14 certificate de competente 

profesionale,  

 1 sesiune evaluare competente LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE, 14 

certificate de competente profesionale.  

     Datele rezultate din aceasta subactivitate vor fi colectate, monitorizate si raportate corespunzator, 

prin intermediul rapoartelor lunare de activitate realizate de furnizorul acreditat. De asemenea aceasta 

subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 3 asumat in cadrul proiectului, si anume: 

Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor si 

persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55- 64 ani), persoanelor 

cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, al cetatenilor români apartinând minoritatii roma 

si al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura desubzistenta si semi-subzistenta; 

obiectiv ce va avea ca rezultat 28 de persoane care, la încetarea calitatii de participant, dobândesc o 

calificare a competentelor dobandite si are ca scop atingerea indicatorilor 4S6 ,4.S.6.1, 4S6.1.3, 4S6.1.1, 

4.S.6.2, 4.S.6.3, 4S6.1.2 , 4S6.1.4 , 4S6.1.5 si a indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta 

Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb de bune 

practici=210 pers. 

 

A4. Stimularea ocuparii prin mediere 

 

A4.1 Identificarea locurilor de munca vacante 

 

Aceasta activitate se va desfasura pe toata durata proiectului(L1-L18) si ii este alocat un numar de 1208 

ore efectuate de urmatorii experti 1 EXPERT JOB CLUB PARTENER, 1 EXPERT CONSILIER 

VOCATIONAL PLASARE PARTENER, 1 COORDONATOR DIN PARTEA PARTENERULUI. 

Activitatea 4.1 va fi realizata conform Legii nr. 76/2002 pe baza Certificatului de acreditare prestare 

servicii de mediere a muncii pe piata interna – seria GL nr. 19/00009/01.09.2011 a Partenerului, si cu 

sprijinul expertilor din partea Solicitantului. Pe parcursul acestei activitati, Beneficiarul si partenerul vor 

identifica si vor inregistra in baza de date locuri de munca vacante pe care le vor pune la dispozitia 

persoanelor din grupul tinta al proiectului. Locurile de munca vacante vor fi promovate si discutate si in 



 

 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Operațiunea: Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 și 3.6 

Titlu proiect: OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 

Cod smis: 126311  
Cod apel: POCU/410/3/14/Operațiunea compozită 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 si 3.6/Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de  

ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.  

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

 

cadrul celor 3 sesiuni de informare si constientizare intre Beneficiar si partener si actori relevanti public-

privat din regiunea de implementare ca spre exemplu: alte firme de formare profesionala, agentii de 

ocupare, agentii/firme de plasare, agentii sau organizatii ale IMM-urilor si de dezvoltare regionala in 

scopul crearii de parteneriate. De asemenea vor fi organizate interviuri pentru membrii grupului tinta. 

Expertii implicate in aceasta activitate vor asigura realizarea acestor actiuni de identificare a locurilor de 

munca, furnizand inform. privind piata muncii si evolutia ocupatiilor atat solicitantilor de locuri de 

munca, angajatorilor. Vor instrui beneficiarii in tehnici de cautare a unui loc de munca si le ofera 

instrumente si metode de ocupare a unui loc de munca, vor organiza interviuri simulate si le ofera 

membrilor GT solutii de prezentare, comportament etc. vor identifica si inregistra in baza de date locuri 

de munca vacante pentru persoanele din GT. Datele rezultate din aceasta subactivitate vor fi colectate, 

monitorizate si raportate corespunzator, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate realizate de 

catre experti din cadrul activitatii. Aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 4 

asumat in cadrul proiectului, si anume: Cresterea ocuparii somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe 

somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel 

redus de educatie, cetatenilor români apartinând minoritatii roma si persoanelor din mediul rural, în 

special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistentaprin organizarea burselor locurilor de 

munca si alte activitati de mediere; obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat 130 

Persoane care, la încetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o 

activitate independenta din care 65 someri si inactivi,13 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 15 someri pe 

termen lung , 1 persoana cu dizabilitati,2 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 

2), 2 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4), 26 persoane de etnie roma, 39 

persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S7 ,4.S.7.1, 4S7.1.3, 

4S7.1.1, 4.S.7.2, 4.S.7.3,4S7.1.2,4.S.7.3, 4S7.1.2, 4S7.1.4 , 4S7.1.5 si a indicatorilor specifici teritoriului 

ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare/schimb de 

bune practici=210 pers. Subactivitatea va contribui la realizarea rezultatului aferent activitatii 4.1, si 

anume: 1 plan desfasurare a activitatii de mediere, o baza de date cu locuri de munca vacante, 3 sesiuni 

de informare si constientizare, 201 fise de interviu realizate. Pentru realizarea subactivitatii 4.1 si in 

vederea atingerii indicatorului de realizare 4S7, se vor realiza cheltuieli cu deplasarea pentru personal 

propriu si experti implicati in implementarea proiectului. 

     Pentru realizarea subactivitatii 4.1 si in vederea atingerii indicatorului de realizare 4S7 si a 

indicatorilor specifici teritoriului ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de 

sprijin pentru formare /schimb de bune practici=210 pers, se vor realiza cheltuieli cu deplasarea pentru 

personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului. 
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A4.2 Organizarea burselor locurilor de munca 

 

Activitatea va fi implementata pe parcursul a 18luni ale proiectului(L1-L18) si ii este alocat un numar de 

3224 ore efectuate de urmatorii experti 1 EXPERT JOB CLUB PARTENER, 1 CONSILIER 

VOCATIONAL PLASARE PARTENER, SI 1 COORDONATOR DIN PARTEA 

PARTENERULUI. Activitatea 4.2 va fi realizata conform Legii nr. 76/2002 pe baza Certificatului de 

acreditare prestare servicii de mediere a muncii pe piata interna – seria GL nr. 19/00009/01.09.2011 a 

Partenerului, si cu sprijinul expertilor din partea Solicitantului. 

 

In cadrul acestei activitati vor fi organizate 3 burse ale locurilor de munca pentru toti membrii GT. 

Acestea reprezinta servicii de mediere pe piata muncii prin care se realizeaza legatura dintre angajatori 

si solicitantii de locuri de munca vacante. Bursele vor fi promovate, iar membrii grupului tinta vor fi 

incurajati sa participe si cu prieteni/cunoscuti din aceeasi categorie. In organizarea acestor burse se va 

tine cont si de: competentele descoperite ale membrilor grupului tinta in cadrul activitatii A2, 

competentele dobandite in cadrul activitatii A3 si profilul existent la AJOFM. In realizarea activitatii, 

consilierul vocational plasare promoveaza bursele locurilor de munca si intermediaza relatia GT-

angajatori in cadrul desfasurarii acestora. ExpertuL Job club si expertul dezvoltare cariera initiaza 

parteneriate cu angajatori, institutii/autoritati publice in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului. 

Consilierul vocational plasare incurajeaza si pregateste participarea GT si a altor potentiali beneficiari la 

bursele locurilor de munca iar psihologul acompaniaza si sprijina participarea GT la bursele locurilor de 

munca. Aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului Specific 4 asumat in cadrul proiectului, si 

anume: Cresterea ocuparii somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, 

lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, 

cetatenilor români apartinând minoritatii roma si persoanelor din mediul rural, în special cele din 

agricultura de subzistenta si semi-subzistentaprin organizarea burselor locurilor de munca si alte 

activitati de mediere; obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat 130 Persoane care, 

la încetarea calitatii de participant, au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate 

independenta din care 65 someri si inactivi,13 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 15 someri pe termen 

lung , 1 persoana cu dizabilitati, 2 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 2 

persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4), 26 persoane de etnie roma , 39 

persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S7 ,4.S.7.1, 4S7.1.3, 

4S7.1.1, 4.S.7.2, 4.S.7.3,4S7.1.2,4.S.7.3, 4S7.1.2, 4S7.1.4 , 4S7.1.5 si a indicatorilor specifici teritoriului 

ITI Delta Dunarii=Numar de persoane care beneficiaza prin proiecte de sprijin pentru formare /schimb 

de bune practici=210 pers. Subactivitatea va contribui la realizarea rezultatului aferent activitatii 4.2, si 

anume: 3 burse de locuri de munca realizate, minim 50 participanti/ zi timp de 2 zile. Iar datele rezultate 

din aceasta subactivitate vor fi colectate, monitorizate si raportate corespunzator, prin intermediul 

rapoartelor lunare de activitate realizate de catre experti din cadrul activitatii. Pentru realizarea 
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subactivitatii 4.2 si in vederea atingerii indicatorului de realizare 4S7, se vor realiza cheltuieli cu 

deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului, 2 multifunctionale, 

2 leasing auto, servicii organizare evenimente. 

 

A5. Publicitatea proiectului si cheltuielile indirecte 

Aceasta activitate se va desfasura pe toata durata proiectului(L1-L18), iar derularea ei va sta in sarcina 

managerului de proiect. Activitatea este necesara pentru a asigura in cele mai bune conditii informarea si 

publicitatea proiectului, prilejuind o buna diseminare a informatiilor legate de proiect, a rezultatelor 

asteptate si a finantarii prin POCU, catre comunitatea locala si regionala. Astfel, se va asigura o 

vizibilitate si o promovare adecvata a obiectivelor, rezultatelor obtinute, in conformitate cu prevederile 

con-tractuale si instructiunile cuprinse in Manualul de identitate vizuala (conform Regulilor de identi-

tate vizuala). In cadrul acestei subactivitati va fi realizata promovarea si vizilitatea proiectului realizata, 

decontarea cheltuielilor indirecte ca finantare forfetara in procent de maxim 15% din costurile directe cu 

personalul care nu fac obiectul subcontractarii, asigurarea suportului logistic pentru buna desfasurare a 

activitatilor realizat. R5 va sprijini indirect indeplinirea obiectivelor specifice asumate in cadrul 

proiectului, precum si atingerea indicatorilor stabiliti. Informarea si publicitatea în cadrul proiectului se 

vor realiza prin intermediul conferintelor de lansare si finalizare a proiectului, prin materialele 

promotionale realizate în cadrul proiectului si prin utilizarea retelelor de socializare. Conferinta de 

lansare este o ocazie potrivita pentru mediatizarea scopului si obiectivelor propuse si a rezultatelor 

asteptate (invitati din partea presei, institutiilor relevante pe piata muncii). Toate vor respecta Manualul 

de identitate vizuala POCU 2014-2020. Toate materialele publicitare din cadrul proiectului vor avea 

elemente de identificare specifice Programului Operational Capital Uman: sigla Uniunii Europene, sigla 

Guvernului României, precum si cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însotite de mentiunea 

„Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020”. Deasemenea,Solicitantul va 

asigura respectarea masurilor minime de informare si publicitate prevazute in corrigendumul nr 2 la doc 

Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si anume: asigurarea vizibilitatii proiectului (prin expunerea unui 

afis)la sediul de implementare al proiectului; Beneficiarii se asigura ca cei care participa în cadrul 

proiectului sunt informati în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE; Orice fel de 

documente referitoare la implementarea proiectelor si publicate pentru public sau participanti, inclusiv 

certificatele de prezenta sau alte certificate, trebuie sa includa o mentiune cu privire la faptul ca 

operatiunea a fost sprijinita în cadrul FSE. Astfel, pentru a se asigura vizibilitatea proiectului la sediul 

Beneficiarului în zona de intrare va fi expus un afis (dimensiune minima A3) cu informatii despre 

proiect, inclusiv contributia financiara a UE, vor fi expuse roll-upuri cu informatii despre proiect, 

inclusiv contributia financiara din partea UE în cadrul tuturor evenimentelor organizate (conferinte, 

seminarii, cursuri, intalniri cu angajatorii, etc). Sustenabilitatea in cadrul acestei activitati este asigurata 

prin postarea pe site-ul proiectului a rezultatelor diseminate si materialelor aferente desfasurarii 
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activitatilor care pot fi folosite de catre alte organizatii ce nu au fost sustinute in proiect ca si exemplu de 

participare si incredere in proiectele cu finantare europeana si ca modele de buna practica pentru 

adaptarea organizatiilor la dinamica sectoriala. Aceasta subactivitate duce la indeplinirea Obiectivului 

Specific 5 asumat in cadrul proiectului, si anume: OS5 Asigurarea unei organizari temeinice privind 

decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara, pe intreaga perioada de implementare a 

proiectului. 

 

 

Capitolul 4. PROCEDURI FINALE 

 

1. Echipa de implementare a proiectului va angaja toate resursele in vederea aplicarii eficiente a 

prezentelor proceduri necesare implementarii proiectului “ OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI 

DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI 

DELTA DUNĂRII” 

2. Managerul de proiect va prelucra cu membrii echipei de implementare din cadrul proiectului, 

prevederile prezentului material si le vor aplica, conform planului de activitati.  

3. Acest manual de proceduri are un caracter deschis, putand fi revizuit ori de cate ori este nevoie sau 

completat cu noi proceduri de lucru a caror necesitate va aparea in urma implementarii activitatilor 

proiectului.  

4. Manualul de proceduri interne va fi adus la cunostiinta tuturor expertilor (pe termen lung sau scurt) 

din echipa de implementare a proiectului, precum si personalului administrativ. Orice modificare adusa 

formei initiale a prezentului manual, va fi, de asemenea, adusa la cunostiinta intregii echipe.  

5. Membrii echipei de implementare a proiectului “ OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE 

MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI 

DELTA DUNĂRII” vor trebui sa respecte si sa aplice in practica procedurile cuprinse in acest manual.  

6. Orice membru al echipei de implementare  poate sa propuna modificari ale prezentului manual de 

proceduri – in functie de domeniul de expertiza pe care il detine. Aceste propuneri vor fi aduse la 

cunostiinta managerului de proiect care va decide oportunitatea operarii de modificari in forma 

manualului de proceduri.  

8. Prezentul Regulament si formele sale ulterioare, cu completari si/sau modificari, este valabil pe toata 

perioada derularii Proiectului. 


