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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, cu legislatia nationala, comunitara si instructiunile emise de AMPOCU. 

2. 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 contribuie la indeplinirea Indicatori de program: Indicatori de realizare comuni specifici 

programului:  
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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, 

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 
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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; 

 

 

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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

Monitorizarea activitatilor conform procedurilor elaborate 

 

Monitorizarea activitatilor va sta in sarcina managerului de proiect cu sprijinul echipei suport si se va 

desfasura pe tot parcursul derularii activitatilor proiectului (L1-L18). 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 conform procedurilor de lucru elaborate. 

 

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. 
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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 proiectului.  

 

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. 

Astfel, monitorizarea proiectului va fi realizata pe mai multe paliere stabilite conform Planului de 

management:  

• urmarirea strategiei de monitorizare a proiectului 

• aplicarea masurilor/ pasilor de monitorizare stabilite conform planului de monitorizare, coordonare 

si control in vederea analizarii stadiului implementari, 

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

cu scopul de a prezenta in mod periodic informatii tehnice si financiare referitoare la stadiul derularii 

proiectului si probleme intâmpinate pe parcursul derularii, 

• 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. 

 

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 

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

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


