
 
 
 

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR 
 
 

Perioada: 01.11-30.11.2014 

Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, 
realizat) şi, după caz, 

comentarii cu privire la 
motivele abaterilor, 

constrângeri şi riscuri  

A.0. - Activități transversale necesare implementarii proiectului 

A.0.2. Managementul și 
coordonarea proiectului 

Realizarea unui plan al 
activitatilor si a doua 
proceduri de management si 
achizitii publice 

Un plan detaliat al activitatilor si 
doua proceduri de management si 
achizitii publice realizat  100% Finalizat 

A.0.3. Monitorizarea si 
evaluarea periodica a 
proiectului. 

Monitorizarea proiectului Rapoarte de activitate cu livrabilele 
aferente 37% In curs, se va realiza 

conform Gantt 



 

A.0.4. Derularea achizițiilor 
necesare implementării 
proiectului 

Documentatii achizitii 
derulate conform grafic 

 Dosar achiziții servicii audit 
financiar  
 Dosar achiziții servicii 

expertiza contabilă 
 Dosar achiziții servicii 

furnizare produse si materiale 
destinate promovarii proiectului, 
derulată 
 Dosar  servicii organizare 

conferință lansare proiect 
 Procedură achiziție 

echipamente IT demarată 
 Procedură închiriere spații centre 

demarată 
 

22% In curs, se va realiza 
conform Gantt 

A.1 -  Furnizarea programelor de calificare și recalificare, pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile 

A.1.1. Identificarea și selecția 
grupului țintă 

800 persoane de etnie roma, 
participanti la programe de 
calificare/recalificare, din 
care minim 760 certificați 
(95%) 

Metodologie selectie grup tinta 
elaborata 

439persoane etnie roma - grup tinta 
 

54,87% In curs, se va realiza 
conform Gantt 

A.2 - Acordarea de servicii de asistență și îngrijire pentru membrii de familie aflați în îngrijire 

A2.1 Identificarea si selectia 
grupului tinta. 

760 persoane persoane 
dependente sprijinite - 4 

centre de sprijinire a 
persoanelor dependente 

infiintate  

Metodologie selectie grup tinta 
337 persoane dependente - grup 
tinta 

 

44,34% In curs, se va realiza 
conform Gantt 



 

A2.2 Înființarea de centre 
pentru sprijinirea persoanelor 

dependente 

 
Specificatii tehnice pentru 
inchiriere spatii pentru centre de 
asistenta  

20% 

 

In curs, se va realiza 
conform Gantt 
 

A 2.3. Asistența psihologică 
și medicală acordate 

persoanelor dependente din 
grupul țintă 

Plan de intervenție pentru 
combaterea disfuncţiilor sociale 
(consumul de droguri şi alcool, 
comiterea de infracţiuni) precum si 
promovarea unui stil de viaţă 
sănătos şi promovarea necesităţii 
controalelor medicale regulate 

21% 
In curs, se va realiza 
conform Gantt 
 

A 2.4. Realizarea de activități 
educational-recreative pentru 

persoanele dependente din 
grupul țintă 

Plan de intervenție pentru 
prevenirea părăsirii timpurii a școlii 

Plan de dezvoltare personală și 
orientare vocațională 

21% 
In curs, se va realiza 
conform Gantt 
 

A.3 - Asistență pentru persoanele din grupuri vulnerabile în căutarea unui loc de muncă. 

A3.2 Consiliere / orientare 
profesională pentru persoane 
din grupuri vulnerabile 

400 persoane de etnie roma 
sprijinite in cautarea unui 
loc de munca - 5% din 
persoanele participante la 
programe integrate isi vor 
gasi un loc de munca - 400 
persoane beneficiare 
consiliere/orientare 
profesionala 

Metodologie informare, consiliere 
si orientare profesionala elaborata 
Certificat de acreditare seria IS nr. 
25/00043 din 06.11.2014 pentru 
servicii de informare si consiliere 
profesionala si mediere interna pe 
piata muncii, emis de AJOFM, Iasi. 

20% In curs, se va realiza 
conform Gantt 

A.4 - Activitate orizontală de informare și publicitate 



 
A 4.3. Desfășurarea propriu-
zisă a campaniei de informare 
 

100 materiale suport 
informative si publicitare 
dezvoltate si diseminate, 
inclusiv anunturi presa, 
brosuri informative, 
fluturasi, bannere etc - 2 
conferinte de presa 
organizate si desfasurate la 
nivel national pentru 
promovarea proiectului (la 
inceputul proiectului si la 
finalul proiectului 

Materiale  promovare distribuite 

 
25% In curs, se va realiza 

conform Gantt 

 
 


