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Componenta 1

Informaţii proiect

Acest proiect va fi implem in mun Baia Mare, in cartierele: Republicii, Garii, Depozitelor
si Traian, cart care cuprind zona marginalizata situata in latura de SV a orasului cu
str?zile unde ne propunem intervenţia: bld.Bucureşti, G.Coşbuc, Cuza Vod?,
bd.Decebal, Dobrogei, bd.Traian, Transilvaniei, Amurgului, Matei Basarab, Ctin
Brâncoveanu, Bucovinei, Cosmonauţilor, Gării, Iancu de HD, Jupiter, Lăpuşului, Neptun,
Petru Pareş, Saturn, Uranus, Vlad ?epeş, Depozitelor, Mărgeanului, Motorului, zona
care se suprapune cu un sector de recensamant identif ca fiind marginalizat in Atlasul
zonelor urbane marg din Romania. In aceasta zona locuiesc foarte multe fam sarace si
marginalizate (aprox 45% din totalul de 19.025 pers care loc in aceste zone sunt
suspuse riscului de saracie si excl sociala), în principal provenite din urmasii celor ce au
lucrat în minerit, cea mai dezv ramura ind a regiunii înainte de revolutie şi din care au
fost dispon, peste 11.000 de angajaţi în anii 1990-2000.
Studiul preliminar realizat releva urm sit. in zona de implem a proiectului, care justifica
incadrarea comunitatii ca si com marginalizata cf GS 4.2:
Nr total al cetatenilor ce locuiesc in SV Mun Baia Mare:19025 pers,din care un procent
de aprox 45% (aprox 8.562 pers) sunt pers aflate în risc de sărăcie
Propor. pers de 15-64 de ani care au abs max 8 clase: 59%
Propor. pers cu dizab, boli cronice sau alte afectiuni care le limiteaza activ zilnice: 12%
Propor. copiilor si tinerilor (0-17 ani) din pop totala: 24.3%
Proportia pers de 16-64 ani care nu sunt incadrate pe piata formala a muncii: 26,6%
Proportia loc supra-aglomerate (<15,33 m2 pe pers): 56,3%
Nesiguranta locativa: 22,3% (gospod. ce nu sunt in prop.personal

Nord-Vest

Maramureş

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Baia Mare
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

OG:
Cresterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, din comunitatea marginalizata situata în latura
de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale si familiale si cu
situatia socio-economica a orasului, pentru min. 560 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala.
Conform informaţiilor detinute de aplicant, coroborate cu datele altor institutii locale baimarene (AJOFM, ISJ, DGASPC, etc), precum şi ca
urmare a rezultatelor validate din chestionarele de cercetare realizate de aplicant în perioada  iunie-iulie 2016, în zona de intervenţie au
fost identificat un numar de 19.025 locuitori, din care s-a estimat ca un procent de aprox 45% (aprox 8.562 pers) sunt persoane aflate în
risc de sărăcie. Proiectul nostru se adreseaza prin servicii integrate unui numar de 560 pers, adica unui procent de cca 6,5% din populatia
din aceste zone aflata in risc de saracie si excluziune sociala. Aceasta zona se suprapune cu un sector de recensamant identificat ca fiind
marginalizat si in Atlasul zonelor urbane marginalizate din România. Ca urmare a studiului şi a nevoilor identificate în comunitate, va fi
aplicat un set de măsuri integrate, constand în principal din: informare, consiliere (sociala, psiho-pedagogica, vocationala şi
antreprenoriala), instruire (initiere, specializare, calificare), educatie (programe de after school si sprijin pt accesul la educatie), precum şi
prin asigurarea de servicii medicale (igiena, profilaxie, planning familial, etc.), socio-medicale si sociale oferite prin sesiuni de consiliere
inidividuala si de grup, cat si prin măsuri de imbunatatire a conditiilor de locuire (reparaţii, izolatii, etc., dar si asistenta juridica pentru pers
care au nevoie de reglementarea actelor personale, precum şi a actelor de proprietate - acolo unde se identifica astfel de nevoi specifice).
În acest fel, partenerii de proiect vor realiza obiectivului general prezentat, obiectiv ce contribuie la realizarea obiectivului specific al
programului POCU 2014-2020: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile
marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.
Grupul tinta propus va avea o structura eterogena, cu persoane din toate structurile sociale ale comunitatii: copii, adulti, varstnici,
persoane apte de munca barbati si femei dar si persoane cu dizabilitati, precum si persoane de etnie roma, persoane angajate sau
someri. Vom interveni cu activitatile si serviciile proiectului nostru la nivel de gospodarie/familie, tinand cont de nevoile acesteia, dar si de
nevoile personalizate a fiecarui membru al familiei, oferind servicii educationale, sociale, de ocupare, socio-medicale, medicale, asistenta
juridica, si de imbunatatire a conditiilor de locuit. Nevoile persoanelor din aceste comunitati sunt variate, interdependente, iar prin
furnizarea de masuri integrate, vom creste  sansele de obtinere a unui impact pe termen lung la nivel de calitate a vietii la nivelul intregii
comunitati vizate.
Doc realizat la depunerea proiectului: „Fisa sintetica pt analiza comunitatii din zona de sud-vest a Municipiului Baia Mare” si Studiul si
analiza sociala a zonei de SV a Mun. Baia Mare releva urmatoarea situatie (conform indicatorilor cheie de validare a zonelor
marginalizate) in zona de implementare a proiectului:
-Numarul total al cetatenilor ce locuiesc in zona de proiect, situata in SV Mun Baia Mare: 19025 pers, din care un procent de aprox 45%
(aprox 8.562 pers) sunt persoane aflate în risc de sărăcie
-Proportia pers de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu): 59 %
-Proportia pers cu dizabilitati, boli cronice sau alte afectiuni care le limiteaza activitatile zilnice : 12 %
-Proportia copiilor si tinerilor (0-17 ani) din populatia totala: 24.3 %
-Proportia pers de 16-64 ani care nu sunt incadrate pe piata formala a muncii:  26,6%
-Proportia locuintelor supra-aglomerate (< 15,33 m2 pe persoana): 56,3%
-Nesiguranta locativa: proportia familiilor ce nu detin locuinta in proprietate personala: 22,3%
Astfel, proiectul va produce un impact pe termen lung la nivelul acestei comunitati vizate de proiect, prin aplicarea unor masuri de crestere
a calitatii vietii pers aflate in risc de marginalizare care sa genereze:
- Cresterea nivelului de constientizare a persoanelor aflate in risc de saracie domiciliate in zona vizata de proiect (min 560 pers) cu privire
la importanta : de a avea un comportament preventiv in ceea ce priveste starea de sanatate, constientizarii importantei de a beneficia de
consiliere si suport in identificarea unui loc de munca; de a beneficia de suport social la nivel de familie si personalizat pentru a iesi din
situatia de risc identificata, dar si in randul copiilor de a primi suport pentru dezvoltare personala, de a se inzestra cu cunostinte si abilitati
necesare pt propriul traseu educational si profesional.
- Cresterea nivelului de educatie a copiilor din comunitatea marginalizata vizata: 100 copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala
pentru care se vor prevedea masuri concrete de a le creste participarea la si accesul la educatie (pachete cuprinzand stimulente
financiare anuale, transport la programul de after school, hrana pe perioada participarii la scoala, consiliere psiho-pedagogica si sociala).
- Cresterea calitatii vietii in zona vizata de proiect in randul persoanelor supuse riscului de marginalizare si saracie prin furnizarea de
servicii de imbuntatire a cond de locuit pt min 100 pers
- Cresterea calitatii vietii in zona vizata de proiect in randul persoanelor supuse riscului de marginalizare si saracie prin furnizarea de
servicii integrate in cadrul unui incubator socio-medical: servicii sociale si socio-medicale pentru min 560 pers prin sesiuni de consiliere
individuala si de grup, dar si servicii medicale individuale de preventie si profilaxie. In cadrul incubatorului, se vor oferi si servicii de sprijin
pentru ocupare prin furnizarea de suport pt acces pe piata muncii de tip informare, formare profesionala, plasare, sprijin pt sustinerea
antreprenoriatului si ocuparii pe cont propriu, activitati de voluntariat ale comunitatii in rezolvarea problemelor cu care comunitatea se
confrunta
- Cresterea sanselor de ocupare si a ocuparii pe cont propriu a persoanelor aflate in risc de saracie din comunitatea vizata – min 308
persoane prin furnizarea de servicii de formare profesionala in domenii cerute pe piata muncii, sprijin pt identificarea angajatorilor si acces
pe piata muncii pt min 55 pers prin subventionarea locului de munca (45 pers prin subventionarea angajatorilor pt angajare si 10
absolventi de inv superior prin subventionarea stagiilor de practica catre angajatori), subventionarea infiintarii a 35 firme si sprijin pt
ocupare pe cont propriu a min 35 pers in aceste firme .
Prin toate aceste interventii concrete, se urmareste pe de-o parte atingerea obiectivului de schimbare a atitudinii beneficiarilor si a
mentalitatii individuale si la nivel de familie pe termen lung fata de viitorul lor. Acest obiectiv se doreste a fi indeplinit prin acordarea de
interventii integrate in zonele de actiune de tip educatie, ocupare, social, socio-medical, medical, de locuire si asistenta juridica, atat pe
perioada proiectului – 3 ani, cat si in perioada de sustenabilitate a acestor servicii adica inca alte  min 7 luni dupa finalizarea proiectului.
Asteptarile proiectului in ceea ce priveste indeplinirea acestui obiectiv sunt ca schimbarile dorite sa depaseasca acesta perioada in care
proiectul le va oferi spriijin, in sensul ca se doreste ca interventiile sustinute prin proiect sa aiba un  impact pe termen lung asupra celor
min 560 beneficiari, sa duca la cresterea veniturilor familiale care sa genereze imbunatatirea conditiilor de locuit si a confortului, la
imbunatatirea starii de sanatate pe termen lung a acestor persoane, la asigurarea celor mai bune conditii pentru participarea la educatie a
copiilor si pe piata muncii a adultilor.
Aceasta interventie integrata care se va adresa tuturor categoriilor de persoane din comunitatea vizata de proiect, incluzand persoane
apte de munca femei si barbati, copii, pers cu dizabilitati si pers de etnie roma, pers varstnice, in functie de nevoile fiecarei categorii de
persoane dar si in functie de nevoile la nivel de familie si gospodarie, va creste nivelul de calitate a vietii in aceasta comunitate in randul
persoanelor care in momentul de fata se confrunta cu o situatie de risc de saracie. Prin aceasta, se va reduce numarul de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala, conform obiectivului urmarit de POCU 2014-2020 prin acest apel de proiecte. Interventiile sprijinite
prin pacest proiect (de tip educatie, ocupare, social, socio-medical, medical, de locuire si asistenta juridica) contribuie la indeplinirea
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strategiilor asumate de tara noastra dar si de regiunea de NV si MUN Baia Mare pentru urmatoarea perioada si anume: Strategia
Nationala privind Incluziunea Sociala a Pers cu Dizabilitati 2014-2020, Strategia Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor Romani
apartinand Minoritatii Romilor 2012-2020. Strategia Nationala pt Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020, Strategia
Nationala pt Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Pers Varstnice pt perioada 2015-2020, Strategia Nationala privind Reducerea
Parasirii Timpurii a Scolii, dar si Strategia de dezv durabila si de dezv sociala Baia Mare - 2020 si Planul integrat de dezv urbana,
Strategia zonei Metropolitane Baia Mare, Strategia Jud Maramures si PLANUL DE DEZV REGIONALA Transilvania Nord 2014-2020,
Strategia de dezvoltare Socială a Municipiului Baia Mare 2015 -2020.
Astfel, acest proiect este considerat o interventie extrem de importanta si necesara in combaterea diferentelor sociale intre comunitatea
marginalizata vizata de proiect si restul comunitatii baimarene si care ar putea asigura o dezvoltare sustenabila a orasului, cu impact pe
termen lung pentru îmbunătăţirea nivelului de calitate al vietii cetatenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Oferirea, pe o perioada de 3 ani, de servicii de inf si cons sociala/de orientare pe piata muncii/psihopedagogica si socio-
medicala, pt minim 560 pers - GT.
Obiectivul va fi indeplinit prin implem Act 3 – Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale GT (prin furnizarea de inf
catre GT cu privire la proiect si oportunitati, rez: min 560 pers informate) si Act 5 - Servicii de cons sociala/de orientare pe piata
muncii/psihopedagogica si socio-medicala pt GT (rez: din 560 pers care reprezinta GT al proiectului, toti vor beneficia de
consiliere sociala, din care 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de cons psiho-pedagogica, alte minim 308 persoane
apte de munca vor beneficia de cons pe piata muncii si inca minim 152 pers vor beneficia de servicii de cons socio-medicala).
Prin activ, se va asigura indep tuturor ind de rezultat si de realizare imediata asumati:
-4S37-Pers aflate în risc de sărăcie şi excluziune soc din com marginalizate care dobândesc o calif...(247 pers–80% din nr pers
care vor benef de măsuri de ocupare)
-4S38-Pers aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din com marginalizate care au un loc de muncă....(90 pers–29,22% din
nr pers care vor benef de măsuri de ocupare)
-4S39-Serv funcţionale oferite la nivelul com marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune soc-75%(servicii sociale,
medicale si socio-mediale)
-4S43-Pers aflate in risc de saracie şi excluziune soc din com marginalizate care benef de serv integrate-560 pers
-4S44–Serv la nivelul com marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune soc care benef de sprijin:3 servicii (servicii sociale,
medicale si socio-medicale)
-4S45-Com marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune soc care

2. OS2. Furnizarea de servicii educaţionale pentru 100  elevi de gimnaziu din GT din zona de acţiune, pe durata a 3 ani scolari, prin
organizarea de activitati educationale si de suport pentru accesul la educatie.
Obiectivul va fi indeplinit prin implementarea pe toata durata proiectului a Activitatii 4 - Sprijin pentru creşterea accesului şi
particip?rii la educaţie  a 100 elevi de gimnaziu (rezultate:
 100 elevi  vor primi pachete integrate pentru sprijinirea cresterii accesului acestora la educatie, timp de 3 ani; tot acesti 100 elevi
vor participa gratuit la programul „Scoala dupa scoala” pentru o perioada de 3 ani scolari).
Prin acest obiectiv, proiectul isi propune sa creasca nivelul de participare a copiilor la educatie si implicit cresterea calitatii
rezultatelor scolare. Sprijinul este prevazut a se realiza prin pachete integrate pentru sprijinirea cresterii accesului acestora la
educatie, timp de 3 ani (hrana, transport la Scoala partenera unde vor avea loc activ educationale, stimulente financiare),
participarea gratuita la programul „Scoala dupa scoala” pentru o perioada de 3 ani scolari si inca alte 7 luni dupa finalizarea
proiectului..
In atingerea acestui obiectiv, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata:
-4S43-Pers aflate in risc de saracie şi excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate-560
pers
-4S45-Comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin:1 si 4S41 – Com
marginalizate care depasesc situatia de vulnerabilitate la 6 luni de la incetarea sprijinului: 1

3. OS3. Furnizarea de programe de sprijin pentru ocupare sau auto-ocupare pentru un numar de minim 308 pers din GT care sunt
apte de munca (16-64 ani), pe o perioada de 3 ani
Obiectivul va fi indeplinit prin implem Activitatilor:
-A6 Servicii de instruire si calificare pentru GT
-A7 Activitati de susţinere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii
-A8 Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a minim 55 pers din grupul tinta Rez obtinute prin implem activitatilor,
care vor duce la indep obiectivului sunt:
-308 pers participante la cursuri de initiere/specializare/perfectionare/calificare (196 pers participante la cursuri de
initiere/calificare A6.1, 14 pers participante la cursul de specializare de consilier vocational A6.2, 14 pers participante la cursul de
perfectionare de com in limba engleza A6.2, 84 persoane participante la cursul de initiere – competente antreprenoriale A7.1), din
care minim 80% certificate (248 pers).
-308 pers beneficiare de servicii de sprijin pentru accesul pe piata muncii prin: Participarea la târguri ale locurilor de munca org de
AJOFM MM A8.1, A8.2  Publ săptămânală de anunţuri de angajare, A8.3 Campanie de identif a angajatorilor, A8.4 Participarea
GT la concursuri si interviuri
-Din aceste 308 pers, 90 vor primi sprijin financiar pentru angajare, din care 35 care se vor ocupa pe cont propriu (se vor angaja
la firmele infiintate de ei A7.5), 10 abs de studii sup vor fi plasati ca stagiari la firme A8.5, iar alte 45 pers vor primi sprijin pentru
angajare prin subventionarea angajatorilor A8.6. (29,22% din benef de servicii de ocupare vor fi incadrati in munca)
Prin atingerea obiectivului, se va asigura indeplinirea ind de rezultat si de realizare imediata asumati: 4S37, 4

4. OS4. Reabilitarea tehnica şi energetica a unui numar de 50 de locuinte care ofera condiţii precare de viaţa pentru familiile din
zona  de SV a MBM.
Obiectivul va fi indeplinit prin implementarea pe toata durata proiectului a Activitatii 9 -  Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de
SV a MBM (rezultate: vor fi Identificate minim 200 gospodarii/locuinte din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare, iar
maxim 50 locuinte din zona proiectului  vor beneficia de lucrari de reabilitare – estimam minim 100 beneficiari de conditii de locuit
imbunatatite).
Calitatea vietii persoanelor depinde de conditiile de locuit pe care le au, prin urmare aceste interventii in domeniul locuirii vine sa
raspunda nevoilor a min 50 familii care vor beneficia, in functie de nevoi,  de extinderi de spatii de locuit, racordarea la utilitati,
reparatii, dotari, reabilitari, dotari specifice pentru reducerea consumului energetic şi reducerea valorilor la facturile de întreţinere.
Prin atingerea obiectivului, se va asigura indeplinirea ind de realizare imediata asumati: 4S43, 4S45, 4S41.

5. OS5. Infiintarea unui incubator socio-medical la nivelul zonei de intervenţie(detinut de aplicant şi administrat de catre
acesta),specializat în oferirea de servicii integrate(sociale,medicale si socio-medicale,de ocupare) continue pe perioada lunilor 19-
36 de proiect şi pe perioada post-implementare – 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (informare,
consiliere,formare,plasare,educatie scolara şi sanitara,servicii medicale etc.) pentru membrii comunităţii (sustenabilitate şi tema
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Obiectivul va fi indeplinit prin implementarea:
-Activitatii 5, sub activitatilor A5.1. consiliere sociala pt min 560 pers si A5.4. Consiliere şi educatie socio-medicala (rezultat: minim
152 persoane beneficiare de servicii de consiliere socio-medicala, timp de 36 luni)
-Activitatii 10- Infiintarea si functionarea unui Incubator socio-medical în Baia Mare, subactivitatilor A10. 2 Functionare incubator -
activitati sociale,socio-medicale si antreprenoriale pentru grupul tinta (rezultate: Servicii de consiliere sociale,socio-medicale si
antreprenoriale oferite GT in cadrul incubatorului, 1 plan de actiune pentru promovarea conceptului de inovare socială in cadrul
incubatorului social), A10.3. Functionare incubator - furnizare de servicii medicale pentru GT (rezultat: minim 80 beneficiari de
serv medicale gratuite in cadrul incubatorului)
-Activitatii 12 Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea probl cu care se confruntă
comunitatea (rezultat: minim 20 voluntari implicati in activitatea incubatorului)
Prin atingerea obiectivului, se va asigura indeplinirea indic de rezultat si de realizare imediata asumati: 4S39, 4S4

6. OS6 Acordarea de Asistenta juridica pentru minim 40 persoane din grupul tinta care se confrunta cu astfel de nevoi privind
reglementarea actelor personale
Obiectivul va fi indeplinit prin implementarea pe toata durata proiectului a Activitatii 11 Acordarea de asistenţă juridică pentru
reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect (rezultat: minim 40 beneficiari servicii asistenta
juridica)
Prin atingerea obiectivului, se va asigura indeplinirea ind de realizare imediata asumati: 4S43, 4S45, 4S41.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. R.A.1.1 Angajare manager proiect (Contract, fisa post, CV),
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activ 1: Management de proiect, sub-act 1.1. Management si evaluare.
Rezultatul conduce la realizarea ind proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rez
si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rez contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4,
OS5, OS6, OS7
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

2. R.A.1.1  cereri rambursare/plata periodice, rapoarte tehnico-financiare depuse periodic
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1 din proiect: Management de proiect, sub-activitatea  1.1.
Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a
evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul
contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

3. R.A.1.1. 36 intalniri lunare de lucru pentru activitatea de monitorizare si evaluare (PV ale intalnirilor)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1: Management de proiect, sub-activitatea 1.1. Management si
evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei
proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul contribuie la
indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

4. R.A.1.1. 36 fise planificare si monitorizare lunara a progresului activitatilor proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1 din proiect: Management de proiect, sub-activitatea  1.1.
Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a
evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul
contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,

5. R.A2.1. -  set elemente identitate vizuala proiect, set antete alb-negru, logo / sigla proiect.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea  2.1. Dezvoltarea
identitatii vizuale a proiectului.
Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului in comunitatea
marginalizata, vizibilitate care va aparea pe toate materialele de promovare ale proiectului si activitatilor si va contribui la
informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera. Rezultatul contribuie la
indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectari identitatii vizuale a proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de
rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,

6. R.A2.1. - 3 planuri de vizibilitate si promovare
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea  2.1. Dezvoltarea
identitatii vizuale a proiectului.
Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului in comunitatea
marginalizata, vizibilitate care va aparea pe toate materialele de promovare ale proiectului si activitatilor si va contribui la
informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera. Rezultatul contribuie la
indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectarii identitatii vizuale a proiectului prin realizarea de planuri de promovare si
vizibilitate, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45,
4S41

7. R.A2.2 - 6.000 fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 35 trofee si 50 medalii personalizate, 3 pop-
up-uri), 10 comunicate si anunturi de presa cu ocazia demararii activitatilor si evenimentelor
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Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

112. R.A.13.3 - Rapoarte de audit periodice ale proiectului.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport management proiect  - activitate
transversala, subactivitatea  A13.3 Auditul proiectului
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

Context

Acest proiect va fi implem in mun Baia Mare, in cartierele: Republicii, Garii, Depozitelor si Traian, cartiere care cuprind zona marginalizata
situata in latura de SV a orasului cu str?zile unde ne propunem intervenţia: bld.Bucureşti, G.Coşbuc, Cuza Vod?, bd.Decebal, Dobrogei,
bd.Traian, Transilvaniei, Amurgului, Matei Basarab, Ctin Brâncoveanu, Bucovinei, Cosmonauţilor, Gării, Iancu de HD, Jupiter, Lăpuşului,
Neptun, Petru Pareş, Saturn, Uranus, Vlad ?epeş, Depozitelor, Mărgeanului, Motorului, zona care se suprapune cu un sector de
recensamant identif ca fiind marginalizat in Atlasul zonelor urbane marginalizate din Romania. In aceasta zona locuiesc foarte multe fam
sarace si marginalizate (aprox 45% din totalul de 19.025 pers care loc in aceste zone sunt suspuse riscului de saracie si excl sociala).
Mun Baia Mare a fost inainte de 1989, un puternic centru minier, bazat pe extragerea si prelucrarea minereurilor neferoase din zona,
aducand o puternica contrib la dezv ec a orasului, jud si Romaniei.
Odata cu Revolutia, peste 11.000 oameni au ramas fara locuri de munca, sectorul minier inchizandu-se complet, ramanand uzine suport -
IMMUM, RAMIRA, UUMR care furnizau utilaje si echip sectorului minier, dar care s-au restructurat si si-au redus considerabil nr de
angajati.
Pe parcursul ultimilor ani, au aparut cativa investitori majori care au deschis afaceri in zona Baia Mare si imprej, firme care au nevoie de
pers calificate si spre care se indreapta cursurile propuse in proiect. Un studiu facut de solicitant in princip cotidiene locala in luna iunie
2016, a evidentiat urm struct a ofertelor de locuri de munca in zona Baia Mare: Muncitori constructii, barman/ospatar, vanzator, bucatar,
agenti vanzari, instalator/tamplar, confectii, pers curatenie, etc.
Strategiile de dezv durabila si sociala Baia Mare - 2020 si Planul integrat de dezv urbana sunt doc programatice principale in care se
incadreaza proiectul (www.baiamare.ro).
Aceste doc sunt integrate in Strategia zonei Metrop Baia Mare, in Strategia Jud Maramures si in PLANUL DE DEZV REG  Transilvania
Nord 2014-2020, in a carei analiza SWOT regasim si punctele tari ale orasului Baia Mare: o pozitie strategica in context national si
regional, o poarta de intrare dinspre UE, dar si din afara UE; Bogatia si diversitatea res naturale, ale solului si subsolului; Potential turistic
deosebit, mai ales in turism balnear-curativ si de agrement acvatic, montan si hibernal, dar si cultural, religios, etnografic; Existenta la nivel
regional si local a unor sect de specializar: ind alim, textila, lemn, autovehiculelor, ITC, ind creative, mat de constructii;
dar si puncte slabe care pot fi transf in oportunitati:
Disparitatile majore de dezv dintre mediul urban si cel rural, precum si dintre marile centre urbane si cele
mici si mijlocii; Relativa izolare a regiunii fata de coridoarele pan-europene de transport si reteaua TEN-T centrala, lipsa unor autostrazi,
drumuri expres si cai ferate rapide, care sa asigure leg cu polii urbani din alte regiuni si tari; Economia slab dezv si putin competitiva, in
context european si national, si unul dintre cele mai reduse niveluri medii de salarizare din Romania; Migratia masiva a fortei de munca
calificate in strainatate; Scaderea demografica si imbatranirea acc a populatiei.
Doc „Fisa sintetica pt analiza com din zona de sud-vest a Mun Baia Mare” si Studiul si analiza sociala a zonei de SV a Mun. Baia Mare
releva urm situatie in zona de implem a proiectului, care justifica incadrarea comunitatii ca si com marginalizata cf GS 4.2:
Nr total al cetatenilor ce locuiesc in zona de proiect, situata in SV Mun Baia Mare: 19025 pers, din care un procent de aprox 45% (aprox
8.562 pers) sunt pers aflate în risc de sărăcie
Proportia pers de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu): 59 %
Proportia pers cu dizab, boli cronice sau alte afectiuni care le limiteaza activ zilnice : 12 %
Proportia copiilor si tinerilor (0-17 ani) din pop totala: 24.3 %
Proportia pers de 16-64 ani care nu sunt incadrate pe piata formala a muncii:  26,6%
Proportia locuintelor supra-aglomerate (< 15,33 m2 pe pers): 56,3%
Nesiguranta locativa: proportia gospodariilor ce nu detin locuinta in propr pers: 22,3%
Din aceste date rezulta necesitatea abordarii unor masuri si interventii integrate care sa  rezolve o parte importanta dintre probl identif
(capital uman precar, rata de ocupare scazuta, educatie deficitara, calificari redundante, lipsa de ig si de confort edilitar, grad de sanatate
redus, etc.) atat pe per de implem cat si in perioada operationala. Nivelul educatiei pers este direct proportional cu nivelul riscului de
saracie si exc sociala, prin urmare este necesara interventia in educatia copiilor si atitudinea lor fata de scoala. Prin Includerea copiilor la
prog de educatie, urmarim sa crestem capacitatea adultilor in a participa la masuri de ocupare si de a se implica pe piata muncii. Toate
aceste interventii vor avea ca impact pe termen lung cresterea calitatii vietii pers, cresterea veniturilor familiale. In zona exista interes din
partea pers in dom antrep si necesitati clare in ceea ce priveste asistenta medicala pt prevenirea bolilor. Proiectul va rasp acestor nevoi
prin subv a 35 noi afaceri, si a min 90 locuri de munca noi, dar si prin infiintarea unui centru care sa ofere serv integrate medicale, sociale,
socio-med, de ocupare. Vor fi realizate act de motivare a pers pt red probl cu care se confrunta, iar apoi act de dezv de comp si sprijin pt
ocupare, pt imb starii de sanatate si cond de locuit.
Proiectul contr la imp Strat nat privind incluziunea sociala si redu saraciei (2014-2020) prin Reducerea nr de pers non-roma aflate in risc
de saracie si excluziune sociala, din com marginalizata situata in latura de sud-vest a Mun Baia Mare (OG) prin impl unor masuri integrate
cu valoare adaugata, cuprinzand activitati specifice: activitati de sprijin pt ocupare (inf si consiliere pe pta muncii, FP, sprijin pt acces pe
pta muncii, sprijin pt dezv antrep), educatie, reabilitare locuinte, asistenta juridica, dar si un set de serv sociale/socio-medicale si medicale
pt min 560 de pers - GT al proiectului. Fiecare pers din Gt va benef de minim 2 din aceste serv, in functie de nevoile indiv dar si ale
familiilor din care provin.
Proiectul contrib la indepl ob din Strat Nat pt Ocuparea fortei de munca 2014-2020 prin orientarea a min 56% din bugetul proiectului catre
activ si serv de sprijin pt ocupare.
Proiectul contrib la indepl ob din Strat Nat privind Incl Sociala a Pers cu Dizabilitati 2014-2020 prin oferirea de serv integrate (educatie,
sociale, medicale, ocupare, recond locuintelor) pers cu dizabilitati din com vizata de proiect (min 10 pers beneficiare), lucru care va det
cresterea calitatii vietii acestora si va elimina barierele care le limiteaza integrarea si participarea la viata soc. Pers cu dizabilitati vor
beneficia de conditii de egalitate de sanse in participarea la activit. Se va asigura accesul pers cu dizabilitati in spatiile in care se vor
derula act proiectului si participarea lor efectiva in conditii potrivite pt nevoile lor speciale. Pers cu dizabilitati vor putea participa la toate
activ proiectului, si vor beneficia de min 2 serv fiecare, in functie de nevoi.
Proiectul va contr si la indeplinirea obiectivelor din Strat Guvernului Romaniei de Incl a Cet Romani apartinand Minoritatii Romilor 2012-
2020 prin includerea in GT a unui nr de min 41 pers de etnie roma (7,3% din GT total), care vor beneficia de interventii pt incluziunea lor
socio-ed, interventii de genul: sprijin pt part la activitati educationale scolare – pt elevi, sprijin pt plasare pe piata muncii (subv
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angajatorilor, stagii, antrepr), serv de FP in domeniile solicitate pe piata muncii, serv de imbunatatire a cond de locuit, serv
sociale/medicale/socio-medicale. Toate aceste serv oferite vor contribui la red nr de pers de etnie roma aflate in risc de excluziune sociala
sau saracie, conform ob strategiei.
Totodata, acest proiect va contribui la indep ob strategice din Strat Nat pt Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020 prin
contributia la scaderea nr de copii afectati de saracie din zona vizata de proiect. Vom atrage in GT un nr de 100 copii de clase primare sau
gimnaziale (max 15 ani), pt care vom oferi serv educationale (cons psiho pedagogica, program scoala dupa scoala si pach integrate pt
accesul la educatie), dar si sociale (cons sociala), coroborate cu serv de imbunatatire a cond de locuit a familiilor lor, dar si serv medic, si
socio-medicale in functie de nevoi, contribuind la dezv si bunastarea acestor copii, stimuland prezenta lor la orele de scoala si facilitand
accesul la progr obligatorii de ed scolara.
Mai mult, proiectul va contribui si la indepl ob SN pt Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Pers Varstnice 2015-2020 prin oferirea de
serv sociale (cons sociala), serv socio-medicale (cons socio-med), serv medicale in Incub socio-medical, dar si serv de asist juridica si de
reabilitare a loc. Propunem un nr min de 75 pers varstnice ca benef ai proiectului (peste 65 ani).
Prin proiect se asigura si implem masurilor incluse in SN de Sanatate 2014-2020/ SN pt Sanatatea Mintala a Copilului si Adolescentului
2015-2020 prin  imbun starii de sanatate a pers care locuiesc in zona vizata de proiect (560 pers). Vom asigura liberul acces al pers din
toate categ (copii, pers apte de munca, romi, pers cu dizab, varstnici) la setul de serv socio-medicale. Serv de cons vor fi oferite de catre
asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar si asistentul social (S), cu participarea specialistilor medici care vor oferi cons si informare
cu caracter preventiv (prevenirea bolilor, planning familial, etc). Imbunatatirea starii de sanate a pers din GT va fi realizata si prin
infiintarea unui cab medical in Incubator cu accent in furnizarea de serv de preventie/monit stare de sanatate la pers varstnice si pers cu
dizab recrutate in GT (dar si copii, pers apte de munca, romi). Min 80 pers din GT vor beneficia pe durata proiectului de serv medicale, dar
si dupa finalizarea acestuia, serv putand fi oferite si altor pers in com.
Prin interventile integrate in dom ocuparii (min 56% din proiect), educatiei, social/socio-med si medical, de locuire, proiectul contriuie la ob
gen al POCU 2014-2020 de dezvoltare a RU prin cresterea accesului la un sistem de educatie si FP de calitate, stimularea ocuparii

Justificare

Datele furnizate de studiul si analiza sociala a zonei de SV  a Mun Baia Mare (anexata proiectului)  a demonstrat ca indicatorii cheie de
validare a zonelor marginalizate au fost depasiti in zona de implem a proiectului (Proportia pers de 15-64 de ani care au absolvit max 8
clase (gimnaziu): 59 %; Proportia pers cu dizab, boli cronice sau alte afectiuni care le limiteaza activ zilnice: 12%; Proportia copiilor si
tinerilor (0-17 ani) din pop totala: 24.3%; Proportia pers de 16-64 ani care nu sunt incadrate pe piata formala a muncii: 26,6%; Proportia
loc supra-aglomerate (<15,33 m2 pe pers): 56,3%; Nesiguranta locativa: proportia gospodariilor ce nu detin locuinta in propr pers: 22,3%;
lucru care justifica incadrarea comunit ca si com marginalizata cf GS 4.2)– zona identif si in „Atlasul zonelor urbane marginalizate din
Romania”.
Datele din studiul realizat si chestionarelor aplicate in teren in com vizata releva urm probl si nevoi:
- in zona exista 34 benef de VMG, 279 de alocatie soc familiala, 384 someri si 871 pensionari (cf datelor UAT)
- probl majore identif in com sunt cele legate de nivelul scazut de educatie, instruire si calificare a locuitorilor din aceasta com (precum si
lipsa asistarii pt accesul pe piata muncii, lipsa oport de anagajare, dar rasp chest indica faptul ca min 43,3% din pop considera FP ca fiind
folositoare si fiind interesati sa participe atat la FP cat si la sprijin pt gasirea unui loc de munca), coroborat cu nr mare de copii si batrani
(33% pensionari in zona) ce locuiesc in loc mici si insalubre, lipsiti de sansa de integrare (peste 2-3 pers care locuiesc intr-un apart). Apoi,
un procent de 70% dintre resp la chest considera ca loc lor are nevoie de rep si reabilitari (constatarile oficiale spun ca nu eu existat in
timp res fin pt renovari in zona, veniturile loc fiind limitate).
- Nr mare de someri sau de pers neangajate din com (26,6% din pers din com) afecteaza major familiile acestora, lipsa unor venituri
constante si decente contribuind, pe termen mediu si lung la adancirea gradului de saracie al acestor familii.
- min 40% dintre resp la chest spun ca ar profita de oport dezv unei afaceri pe cont propriu
- nivel scazut campanii de preventie si constientizare in dom social, socio-medical si medical prin inf si consiliere. Totusi, min 54% din resp
de toate varstele considera oportuna ideea infiintarii unui centru integrat in care sa le fie oferite serv de tip social, socio-medical si medical,
dar si in dom ocuparii.
- exista un procent de 3,5% romi in zona, proiectul nostru adresandu-se prin serv integrate unui nr de min 41 romi.
- s-au identif nevoi pe fiecare categ de varsta: nevoi ale parintilor (mai ales mame singure sau bunici care isi cresc nepotii - si ale copiilor
implicit) de a oferi activ ed suport copiilor pe timpul cat ei sunt la munca dar si pt a-i scoate pe copii din casa si a –i sprijini sa part si la
activ extracurriculare si de socializare, dar si nevoia de a le oferi suport pt part la educatie prin materiale, rechizite, haine, alim sanatoasa
etc; nevoi ale adultilor de a benef de suport pt angajare, dar si de FP si cons pe piata muncii, dar si de asist juridica (min 50 pers chest
prezinta nevoi de reglem a actelor pers); nevoi ale varstnicilor si pers cu dizab de a primi sprijin emotional, de a face parte din grupuri de
sprijin pt a se simti utili societatii (nevoi sociale si de impl activa in com), nevoi de serv medicale si socio-med. Toate categ de varste
prezinta nevoi legate de cond de locuire si de setul de serv med/soc/socio-med.
Consecintele nesolutionarii acestor probl in viitor sunt: degradarea accentuată a spaţiilor de locuit, o generaţie pe cale de dispariţie şi
spaţii loc neatractive pentru pop, invadarea cartierului de către marginali şi excluşi etc.
Aceste probl sunt o prioritate de rezolvat pt com vizata de proiect pt a scoate aceste zone vizate din randul celor marginalizate ale
orasului, pt ca aceste min 560 pers vizate de proiect sa poata duce o viata mai decenta, prin cresterea gradului de calificare plasarea si
mentinerea lor pe piata muncii, oferirea de servicii sociale, socio-medicale si medicale permanente si prin imbunatatirea cond de locuit.
Prin proiect se contribuie la indepl ob GS OS 4.2 prin red nr de pers aflate in risc de saracie prin imb niv de educatie a 100 copii, prin
ocupare si cresterea sanselor a angajare a min 308 pers apte de munca, sprijinind prin serv soc/soco-med/med un nr de min 560 pers.
Consideram imperios necesara implem acestui proiect in zona vizata deoarece, fara ca o astfel de interv integrata la nivel de com, pers nu
ar avea ocazia sa benef de toate aceste servicii in mod gratuit, iar sansele lor de a depasi aceasta situatie ar fi mine.
Astfel, prin proiect, Serv integrate de educatie, ocupare, serv sociale/medicale/medico-sociale, serv de locuire si asist juridica vor fi puse la
dispozitia celor min 560 de pers din GT, si vor contribui atat la schimbarea mentalitatii fata de munca, si nu in ultimul rand fata de nivelul
de trai si de cond de viata, dar si la imbatranirea activa a pers.
Infiintarea de 35 de firme si angajarea a 55 de pers in campul muncii vor insemna venituri importante pt ei si pt familiile lor si in acelasi
timp un bun exemplu de urmat de catre ceilalti membri ai com.
Crearea Incub socio-medical reprezinta o valoare adaugata a proiectului, in cadrul caruia vor fi continuate (si dupa finalizarea proiectului)
act de sprijin pt ocupare, serv sociale/socio-med si med pt membrii com, contribuind, pe termen mediu si lung, la stergerea zonei de SV a
mun de pe harta zonelor izolate. Mai mult, un dispecerat creat in cadrul Incubat va oferi inf asupra capitalului uman disp pt activ sezoniere,
baza de date fiind cea realizata cu cursantii absolventi din cadrul pr, dar si cu alte pers neangajate din com. Acest dispecerat va fi
interconectat si cu AJOFM, schimbul de inf asupra capitalului uman disp in com si solicitarile de angajare primite de Agentie fiind unul
permanent. Consideram si aceasta abordare ca si o inovare sociala, initiativa putandu-se replica cu succes in orice com saraca din
Romania. Mun Baia Mare are experienta in infiintarea si admin unor centre suport pt com vulnerabile, realizand, cu fonduri locale si
europene, mai multe investitii: Centrul Romani pt com roma din carti Alecsandri, Pueris pt pers vulnerabile din Cart Sasar, Caspev pt
pensionarii din cartierul Centru Vechi, Centrul Phoenix pt pers cu dizab in oras, etc.
Val adaugata a proiectului consta in abordarea realista a nevoilor com vizate de proiect, realizata prin cercetarea de teren preliminara,
dupa care urmeaza in impl proiectului solutionarea clara si concreta a acestor nevoi prin oferirea de servicii integrate si personalizate catre
pers aflate in risc de excluziune sociala, serv complexe care vor avea o mai mare utilitate pt incluziunea lor socio-ed, decat daca ar
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beneficia doar de un singur serviciu sau ar participa doar la o activ a proiectului.
Cursurile de consilier vocational si limba engleza realizate pt un nr de 28 membri GT reprezinta o valoare adaugata a proiectului, acesti
membri ai com fiind viitorii lideri de educatie pt concetatenii lor (peer-education), acestia activand in incubatorul social alaturi de specialisti
din partea S.
Un sondaj facut in saptamana 27 iunie-2 iulie in cotidianele tiparite si online din Baia Mare, ref la anunturi de angajare, a evidentiat urm
situatie: Din anunturile aparute, au fost urm solicitari de angajare din partea unor companii locale: muncitori constructii–137 anunturi,
barman/ospatar–115, vanzatoare–193, bucatar-90, agent vanzari–69, instalator/tamplar–69, confectii-53, pers curatenie– 45, electrician -
35, etc
Ofertele noastre de cursuri org si de angajare prin subv angajatorilor vor tine cont si de aceste solicitari pe pe piata muncii.
Pt a rasp nevoilor identif mai sus, proiectul va produce urm beneficii GT:
-Pt GT care va benef de masuri de ocupare si anume: 308 pers vor putea benef de orientare pe piata muncii, obtine o calificare in urma
cursurilor urmate (min 55% din GT al proiectului), care vor tine cont de solic de pe piata muncii, astfel crescand semnificativ sansele de a
obtine un loc de munca, alte 45 pers vor beneficia de subv locurilor de munca prin proiect in cadrul firmelor care ii vor angaja, alti 10 pers
cu studii sup vor beneficia de stagii in cadrul unor firme; 84 pers vor participa la cursul de comp antrepr in urma caruia 35 isi vor infiinta
propria afacere cu subventie din proiect. Per total, min 90 pers vor obtine un loc de munca cu sprijinul activ de ocupare, locuri de munca
care vor trebui sa fie mentinute min 7 luni dupa subv din proiect.
-Pt cele 560 pers din grupul tinta care beneficiaza de serv sociale – 560 pers/medicale –min 80 pers/ medico-sociale – min 152 pers. Pers
vor participa, atat pe grupuri cat si individual, la sesiuni gratuite de cons sociala – pt cresterea gradului de incl sociala si iesirea pers din
situatia de risc; sesiuni gratuite de cons socio-medicala si servicii med primare - planif familială, sănătatea reproductivă, sănătatea mamei
şi copilului, prev extinderii bolilor infecţioase, prev bolilor cronice etc.
-Pt copii care participa la activ educationale (min 100 elevi) in sensul ca acestia vor beneficia de sprijin pt cresterea accesului si participarii
la educatie prin cons psihopedagogica, servicii de imbunatatire a rez scolare, motivarea elevilor prin acordarea unor pachete integrate
(costuri de transport si masa pt copiii din grupul tinta, stim fin si participarea la progr sc dupa scoala). Toate acestea vor avea ca rez o mai
buna particip a copiilor/tinerilor la scoala, rez mai bune la invatatura si mai multe sanse de a continua studiile si a gasi un loc de munca .
-Pt pers care benef de serv de locuire prin proiect vor fi: aprox 100 pers ( 50 locuinte) vor locui intr-un mediu care sa le asigure siguranta
familiei, care sa faciliteze imbunatatirea starii de sanatate si capacitatea de a invatare si ocupare a pers. Multe din loc din zona nu prezinta
cond decente de locuit (fara utilitati necesare, insalubre), prin urmare sunt necesare interventii de imbunatatire a unor astfel de loc prin
conectare la utilitati, reparatii pt inst electrice si sanitare, etc. Aceaste interv vor avea un impact direct asupra calitatii vietii benef.
-Pt pers care vor primi asistenta juridica: min 40 pers vor fi inf despre demersurile necesare si ajutati sa obtina doc de identitate, asist
sociala, civile etc pr

Grup ţintă

Proiectul se adreseaza unei comunitati marginalizate din mun. Baia Mare (municipiul are un nr. total de locuitori de 123.738 locuitori),iar
comunitatea marginalizată este formată dintr-un număr de 19.025 persoane.
Informatiile obtinute prin studiul realizat sustin necesitatea implementarii proiectului, astfel: 59% dintre persoanele cu varsta intre 15-64 ani
au maxim 8 clase, 12% sunt pers cu dizabilitati sau au boli cronice ori alte afectiuni care le limiteaza activitatile zilnice, 26,6% dintre cei
care au varsta intre 16-64 ani nu sunt incadrati pe piata formala a muncii si nici nu urmeaza o forma de invatamant, si nu au competente
care sa-i ajute in gasirea unui loc de munca. In ceea ce priveste proportia locuintelor supraaglomerate, exista un procent de 56.3%, care
detin mai putin de 15.33 m2 per persoana si o proportie de 22.3% care prezinta nesiguranta locativa (locuintele nu sunt in proprietate
personala). Astfel comunitatea vizata prezinta un nivel scazut de capital uman, un nivel scazut de ocupare a fortei de munca in sectorul
formal, si conditii de locuire precara, lucru care justifica incadrarea comunit ca fiind comunitate marginalizata cf GS OS 4.2.
Datele din studiul realizat si chestionarelor aplicate in teren in com vizata releva urm probl si nevoi:
- in zona exista 34 benef de VMG, 279 de alocatie soc familiala, 384 someri si 871 pensionari (cf datelor UAT)
- probl majore identif in com sunt cele legate de nivelul scazut de educatie, instruire si calificare a locuitorilor din aceasta com (precum si
lipsa asistarii pt accesul pe piata muncii, lipsa oport de anagajare, dar rasp chest indica faptul ca min 43,3% din pop considera FP ca fiind
folositoare si fiind interesati sa participe atat la FP cat si la sprijin pt gasirea unui loc de munca), coroborat cu nr mare de copii si batrani
(33% pensionari in zona) ce locuiesc in loc mici si insalubre, lipsiti de sansa de integrare (peste 2-3 pers care locuiesc intr-un apart). Apoi,
un procent de 70% dintre resp la chest considera ca loc lor are nevoie de rep si reabilitari (constatarile oficiale spun ca nu eu existat in
timp res fin pt renovari in zona, veniturile loc fiind limitate).
- Nr mare de someri sau de pers neangajate din com (26,6% din pers din com) afecteaza major familiile acestora, lipsa unor venituri
constante si decente contribuind, pe termen mediu si lung la adancirea gradului de saracie al acestor familii.
- min 40% dintre resp la chest spun ca ar profita de oport dezv unei afaceri pe cont propriu
- nivel scazut campanii de preventie si constientizare in dom social, socio-medical si medical prin inf si consiliere. Totusi, min 54% din resp
de toate varstele considera oportuna ideea infiintarii unui centru integrat in care sa le fie oferite serv de tip social, socio-medical si medical,
dar si in dom ocuparii.
- exista un procent de 3,5% romi in zona, proiectul nostru adresandu-se prin serv integrate unui nr de min 41 romi.
- s-au identif nevoi pe fiecare categ de varsta: nevoi ale parintilor (mai ales mame singure sau bunici care isi cresc nepotii - si ale copiilor
implicit) de a oferi activ ed suport copiilor pe timpul cat ei sunt la munca dar si pt a-i scoate pe copii din casa si a –i sprijini sa part si la
activ extracurriculare si de socializare, dar si nevoia de a le oferi suport pt part la educatie prin materiale, rechizite, haine, alim sanatoasa
etc; nevoi ale adultilor de a benef de suport pt angajare, dar si de FP si cons pe piata muncii, dar si de asist juridica (min 50 pers chest
prezinta nevoi de reglem a actelor pers); nevoi ale varstnicilor si pers cu dizab de a primi sprijin emotional, de a face parte din grupuri de
sprijin pt a se simti utili societatii (nevoi sociale si de impl activa in com), nevoi de serv medicale si socio-med. Toate categ de varste
prezinta nevoi legate de cond de locuire si de setul de serv med/soc/socio-med.

Grupul ţinta (GT) al proiectului va fi format din 560 de persoane care vor beneficia de servicii integrate prin acest proiect (minim 2 servicii
fiecare persoana, din care: servicii de sprijin pentru ocupare, servicii educationale, servicii sociale/socio-medicale/medicale, servicii de
imbunatatire a conditiilor de locuit, servicii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor personale). Aceste persoane reprezinta peste
6% din populatia marginalizata din aceasta comunitate (aprox 8562 pers), rezidente în zona de SV a Municipiului Baia Mare, zona
identificata ca fiind o comunitate izolată, în conformitate cu indicatorii sintetici de validare şi cu „Fisa sintetica pentru analiza comunit?ţii din
zona de sud-vest a Municipiului Baia Mare” (vezi şi Atlasul zonelor urbane marginalizate din Romania” pag. 50).
Acest grup este format din cetateni de diferite varste.
Astfel vor fi identificate si selectate în GT 560 persoane, toate fiind aflate in risc de saracie si excluziune sociala asa cum sunt ele definite
prin GS CS OS 4.2, impartiti astfel:
- 100 de elevi din invatamantul gimnazial (din care minim 35 fete si 6 sa fie romi)
- alte 460 persoane de peste 16 ani din care:
• min. 75 persoane varstnice peste 65 ani (din care minim 27 femei),
• min. 35 romi (din care minim 13 femei),
• min. 10 persoane cu dizabilitati (din care minim 4 femei),
• min. 200 femei  apte de munca (16-64 ani)
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• min. 140 barbati apti de munca (16-64 ani)

Se estimeaza ca un procent de minim 49% dintre beneficiari s? fie de sex feminin (minim 279 femei), minim 7.3% sa aparţina etniei rome
(41 de persoane), minim 1.7% sa fie persoane cu dizabilitati (10 persoane) si minim 13% sa fie persoane varstnice (75).
Grupul tinta propus va avea o structura eterogena, cu persoane din toate structurile sociale ale comunitatii: copii, adulti, varstnici,
persoane apte de munca dar si persoane cu dizabilitati, din fiecare vom avea si persoane de etnie roma. Vom interveni cu activitatile si
serviciile proiectului nostru la nivel de gospodarie/familie, tinand cont de nevoile acesteia, dar si de nevoile personalizate a fiecarui
membru al familiei, oferind servicii educationale, sociale, de ocupare, socio-medicale, medicale, asistenta juridica, de imbunatatire a
conditiilor de locuit. Nevoile persoanelor din aceste comunitati sunt variate, interdependente, iar prin furnizarea de masuri integrate, vom
creste sansele de obtinere a unui impact pe termen lung la nivel de calitate a vietii.
Integrarea acestora in grupul tinta nu va tine cont de religie, etnie, sex sau nivel de educatie, pentru a se asigura egalitate de şanse
tuturor participantilor. Vor avea prioritate, totusi, persoanele f?r? loc de munca şi cu un nivel sc?zut de educatie/formare, deoarece
rezultatele proiectului vor avea un impact marit asupra acestora şi a familiilor lor.
Persoanele din grupul ţint? vizat prin proiect trebuie s? îndeplineasc? CUMULATIV urm?toarele condiţii (cf GS OS 4.2):
a). au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizat? vizat? de intervenţie (zona de SV a MBM, cu strazile incluse in analiza preliminara
realizata)
b). sunt în risc de s?r?cie şi excluziune social? (prin încadrarea într-una din categoriile urm?toare):
b.1. Persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu din
Romania, respectiv 0,6 x 2681 lei (www.calculatorsalarii.ro) = 1608 lei net lunar.
b.2. Cel puţin 4 din cele 9 elemente de deprivare, nu îşi pot permite:
să plătească chiria sau facturile la utilităţi,
să asigure încălzirea adecvată a locuinţei,
să facă faţă unor cheltuieli neprevăzute,
să mănânce carne, peşte sau un echivalent proteic în fiecare zi,
o săptămână de vacanţă departe de casă,
un autoturism,
o maşină de spălat,
un TV color, sau
un telefon.
b.3. Persoanele care tr?iesc în gospod?rii cu o intensitate extrem de redus? a activit?ţii sunt cele cu vârsta cuprins? între 0-59 ani care
locuiesc în gospod?rii în care adulţii (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puţin de 20% din potenţialul lor total – adic?
au lucrat mai puţin de 3 luni în anul 2015.
Nota: Identificarea apartenentei persoanelor la grupul ţinta se va face în cadrul formularului de inregistrare in grupul tinta, completat pe
propria r?spundere, dar si pe baza unor instrumente de lucru bine definite prin intermediul procedurilor elaborate la A3.1, prin care se va
face evaluarea situatiei fiecarei persoane in parte si includerea persoanei in una dintre cele 3 categorii impuse de GS CS OS 4.2.

Din cele 560 de persoane care formeaza GT:
-  55% (308) vor beneficia de Masuri de ocupare prin unul sau mai multe servicii de sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa
muncii (informare şi consiliere profesional? A5.3, plasare pe piaţa muncii A8 , formare profesional? si subventionarea cursantilor A6 sau
A7.1, subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparţinând acestor categorii A8.5 sau A8.6, subventionarea firmelor nou
infiintate pentru ocupare pe cont propriu A/.5). (Act 2 din Ghid). Din cei minim 308 membri GT care beneficiaz? de servicii de ocupare,
minim 80 % adic? minim 247 persoane trebuie sa obţin? o calificare (în urma unor cursurilor de formare profesionala de la A6.1, A6.2 si
A7.1). Dintre aceste persoane minim 87 de persoane vor fi de sex feminin (35% dintre persoanele care au obtinut o calificare), 13
persoane vor fi de etnie roma si 5 cu dizabilitati.
Din cei minim 308 care beneficiază de servicii de ocupare, minim 29,22 % adică minim 90 persoane trebuie sa obţin? un loc de munc? (
fie realizandu-si propria firma – 35 de persoane, fie prin plasarea pe piaţa muncii – 55 de persoane din care 10 stagiari absolventi de studii
superioare).
Din persoanele care vor beneficia de formare in domeniul antreprenoriatului (Activ 3 din Ghid) - 84 persoane (A7.1), (3 grupe a cate 28
persoane) - min 50 vor participa la concursul Planurilor de afaceri (A7.2) in urma carora 35 de planuri de afaceri vor fi alese pentru
infiintarea si subventionarea a 35 de noi firme (A7.3). Acordarea subvenţiei (micro-grant) va fi condiţionat? de înfiinţarea firmei (costurile
aferente înfiinţ?rii companiei vor fi acoperite prin proiect, dar si acordarea de mentorat specializat A7.4). Aceste persoane trebuie s?-şi
mentina calitatea de adminstrator al propriei firme sau angajat, pentru o perioada de minim 7 luni de la încetarea calit?ţii de participant  în
GT (A7.5). Din categoria GT care va beneficia de ajutor de minimis, minim 35% vor fi femei (13). Categoriile de persoane care vor
beneficia de masuri de ocupare vor fi: persoane peste 16 ani apte de munca, dar si pers cu dizabilitati apte de munca si pers de etnie
roma (min 308 pers total), toti avand ca nevoi: lipsa de venituri constante si decente, nevoia de a obtine o calificare, un loc de munca, de a
fi mai bine pregatit pentru accesul pe piata muncii si de a beneficia de sprijin pt dezv initiativelor antreprenoriale, etc. Proiectul prin
activitatea de ocupare va raspunde tuturor acestor nevoi prin acordarea de serv suport pentru accesul pe piata muncii a min 308 pers apte
de munca.
- Toate cele 560 de persoane care formeaza GT vor beneficia de Servicii sociale/ medicale/ medico-sociale dupa cum urmeaza:
• servicii sociale -  toate cele 560 persoane apartinand GT (A5.1 - prin aplicarea de anchete sociale fiecarei persoane din GT si
prin activitati de consiliere sociala individuala si de grup)
• minim 152 persoane  din toate categoriile de GT vor beneficia de servicii socio-medicale (pachet de servicii medico-sociale/de
servicii de asistenţ? medicala comunitara  destinat  persoanelor aflate in risc de saracie şi excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi,
realizat de c?tre asistentul medical comunitar),  prin intermediul seminariilor organizate dar si consiliere socio-medicala individuala (A5.4)
•  minim 80 persoane din toate categoriile de GT vor beneficia de servicii medicale (A10.3).
Toate categ de persoane din GT pot beneficia de aceste servicii, deoarece prezinta nevoi de asigurare preventiva impotriva problemelor
de sanatate, de participare la diverse programe de sanatate si monitorizare a starii de sanatate, atat prin seminarii de informare socio-
medicala, cat si prin cons socio-medicala si servicii medicale individuale. Apoi, in special pers varsnice si pers cu dizab prezinta nevoia de
a primi sprijin emotional, de a face parte din grupuri de sprijin pt a se simti utili societatii (nevoi sociale si de impl activa in com). Toate pers
din Gt vor beneficia de solutii de iesire din sit de risc de saracie, solutii indepl prin acordarea de serv sociale. De asemenea, pt pers din
GT care fac parte din comunitatea marginalizata, pentru a putea stabili nevoile lor individualizate si la nivel de fam, este necesar sa li se
aplice o ancheta sociala. Serviciile de consiliere sociala oferite pt toate pers din GT provin din analiza situatie acestora, din nevoia de
incluziune sociala si de iesire din situatia de risc predominanta. Pachetele de servicii de consiliere si asistenta specializata in aceste 3
domenii vor raspunde nevoilor pers din GT
- Din cele 560 persoane, 100 vor fi elevi de gimnaziu din care minim 35 vor fi fete, iar 6 elevi vor fi de etnie roma.
Cei 100 de elevi din GT vor beneficia Servicii de educatie (A4.1 si A4.2) prin programe de tip zone prioritare de educaţie/ şcoal? dup?
şcoal? (Subact 1.3 din Ghid) In acest sens, pe perioadele scolare (24 luni din cele 36 ale proiectului) 100 elevi ( 10 grupe/ 10 elevi) vor
participa la acest program after-school ( 3 ore/zi, 5 zile/ saptamana, 3 ani scolari) unde isi vor face temele, vor programe de sprijin
individualizat, programe specifice de promovare a regulilor elementare de igiena adaptate pentru copii, educatie interculturala, activitati
extracurrciulare etc. (Conform subact 3.1din Ghid)
Pentru aceeasi perioada (24 luni) si pentru aceiasi elevi, ca masura de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie, se vor
acorda pachete integrate (mas?, transport, stimulente financiare conditionate de prezenta 1200lei/copil/an scolar), programe de informare
si consiliere psiho-pedagogica.(Activ 1 din Ghid) (A5.2) si servicii de consiliere sociala individuala si de grup (A5.1).
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Acesti min 100 copii care vor beneficia de serv educationale prezinta nevoi specifice precum: nevoia de a fi mai motivat de a participa la
educatie pt a nu parasi timpuriu scoala, nevoia de sprijin material si financiar pt cresterea accesului la educatie, nevoia de a beneficia de
sprijin in afara orelor de scoala pentru dezv personala dar si pt o mai buna pregatire pt scoala (after school, cons psiho-ped). Proiectul va
acorda acestor copii sprijin pt participarea la educatie prin acordarea de pachete de servicii educationale A4.1, A4.2 A5.2
- Aproximativ 100 de persoane din GT din orice categorie (maxim 50 locuinte) vor beneficia de Servicii de imbunatatire a conditiilor de
locuit (A9.2) prin activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit.(Act. 5 din Ghid) pentru a facilita îmbunătăţirea conditiilor de viata, stării de
sănătate şi a capacităţii de învăţare a persoanelor din grupul ţintă. In acest sens ne vom orienta spre familii cu min 2 persoane apartinand
GT.
Persoanele care vor beneficia de aceste servicii si implicit familiile lor, prezinta nevoia de a locui intr-un mediu care sa asigure siguranta
familiei, care sa faciliteze imbunatatirea starii de sanatate si capacitatea de a invatare si ocupare a pers. Proiectul va include si masuri de
imbuntatire a cond de locuit a maxim 50 locuinte prin lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolatie termica si incalzirea locuintei, etc,
in functie de nevoi si prioritati. Conform studiului atasat, o mare parte a locatarilor din zona proiectului traiesc in conditii neadecvate unei
vieti decente. Prin aceasta activitate vom remedia aceasta situatie.
- Minim 40 persoane din GT (din toate categoriile de GT) vor beneficia de Asistenţ? juridic? pentru reglementarea actelor de identitate, de
proprietate, de stare civil?, de obţinere a drepturilor de asistenţ? social? (A11.2). (Activ 6 din Ghid). Avand in vedere ca GT este o
categorie marginalizata, exista posibilitatea ca multi sa nu aiba acte de identitate, certificat de nastere, de proprietate sau de obtinere a
drepturilor de asistenta sociala, etc (au fost identif min 50 pers in cadrul analizei care prezinta astfel de nevoi). In acest sens vor fi
informati despre demersurile necesare si ajutati sa obtina aceste documente (costurile cu eliberarea documentelor de identitate,
proprietate, asistenta sociala, civile etc, vor fi suportate din proiect).

Identificarea GT al proiectului se va face în functie de rezultatele cercetarilor de teren din zona vizata de proiect, de catre solicitant care
are un acces facilitat la comunitatea vizata. Se vor identifica nevoile personalizate ale GT prin aplicarea fisei individuale de interventie,
anchetei sociale, dup? care urmeaza inregistrarea persoanelor în GT si repartizarea lor pe serviciile si activitatile de care vor beneficia în
cadrul proiectului.
Ne obligam ca in fiecare serviciu furnizat, sa includem un procent minim 35% persoane de sex feminin.
Toate persoanele din GT vor beneficia de cel puţin 2 activit?ţi/masuri/servicii în cadrul proiectului, in functie de nevoile personalizate ale
fiecarei persoane identificate la inregistrarea acestuia in grupul tinta al proiectului.

Prin planul de interventie integrata individualizata se va asigura programul integrat in functie specificul nevoilor GT, in urma unei evaluarii
complexe, astfel fiecare beneficiar beneficiind de 2 masuri, stabilite astfel:

- Persoane peste 16 ani apte de munca (200 femei si 140 barbati) pot beneficia de Servicii de ocupare (informare şi consiliere
profesional?, plasare pe piaţa muncii, formare profesional? si subventionarea cursantilor, subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea
persoanelor aparţinând acestor categorii, subventionarea firmelor nou infiintate pentru ocupare pe cont propriu) si servicii sociale/socio-
medicale si medicale (toate persoanele apte de munca - minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale). Persoanele apte de
munca care nu beneficiaza  de servicii de ocupare, pot beneficia, in functie de nevoi de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit sau
de servicii de asistenta juridica, pe langa serviciile sociale/socio-medicale/medicale.
- min. 35 romi: servicii sociale/socio-medicale/medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale, dar si consiliere socio-
medicala si servicii medicale) si in functie de nevoi, de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit, servicii de ocupare  sau de servicii de
asistenta juridica,
- min. 10 persoane cu dizabilitati: servicii sociale/socio-medicale/medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale, dar si
consiliere socio-medicala si servicii medicale), iar in functie de nevoi, si servicii de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit, servicii de
ocupare  sau de servicii de asistenta juridica.
Nota! La activitatile (masurile) de ocupare pot sa participe, pe langa persoanele apte de munca, si persoane cu dizabilitati si persoane de
etnie roma.
- min. 75 persoane varstnice peste 65 ani: servicii sociale/socio-medicale/ medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale,
dar si consiliere socio-medicala si servicii medicale) si in functie de nevoi,  de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit sau de servicii
de asistenta juridica.
- 100 de elevi din invatamantul gimnazial – din care min 8 sa fie romi (17% din totalul GT): Servicii educationale (program de tip after
school, consiliere psihopedagogica) si sociale/socio-medicale si medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale)

IDENTIFICAREA SI IMPLICAREA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI A GRUPULUI TINTA:

Pentru constituirea grupului tinta, se va implica echipa proiectului (formata din coordonatori si manageri caz din partea S si P, experti
recrutare, asistenti sociali, psihologi) care vor intocmi proceduri si instrumente pentru recrutare, avand fiecare sarcini bine stabilite si
colaborand permanent cu echipa de recrutare si evaluarea  nevoilor beneficiarilor pentru monitorizarea activitatii (se vor organiza intalniri
de lucru saptamanale cu echipa multidisciplinara pentru a evalua instrumentele folosite, persoanele recrutate, serviciile oferite
beneficiarilor). Ca surse folosite pentru identificarea beneficiarilor, se va utiliza baza de date a S cu beneficiarii de servicii sociale, elevii
inscrisi la scolile din zona de interventie a proiectului;  se va mai utiliza si baza de date AJOFM cu persoanele aflate in cautarea unui loc
de munca care au domiciliul in zona vizata de proiect; se vor mai utiliza campaniile de informare si promovare a proiectului (vor fi
organizate 3 conferinte si 5 seminarii prin proiect, vor fi realizate si distribuite mat de promovare si un website al proiectului, se va participa
la 3 burse ale locurilor de munca AJOFM) pentru a atrage persoane in GT. De asemenea, identificarea beneficiarilor se va face si printr-o
campanie de teren door-to-door de comunicare directa cu beneficiarii. Identificarea se realizeaza astfel: expertii recrutare GT au intalniri
face to face cu beneficiarii si completeaza impreuna cu acestia instrumentele stabilite prin procedura, identifica nevoile individuale in
corelatie cu cele ale familiei si predau rezultatele evaluarii echipei de selectie care analizeaza fiecare persoana pentru verificarea
indeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin proiect pentru grupul tinta (domiciliu, criterii de persoana aflata in risc de saracie si
excluziune sociala etc). Apoi, se vor  identifica nevoile de interventie in cel putin 2 servicii pe urmatoarele domenii de interventie pentru
fiecare beneficiar al proiectului: masuri de ocupare/ servicii sociale, medicale si socio-medicale/ educatie/ locuire/ asistenta juridica pentru
reglementare acte si se vor repartiza persoanele din GT catre aceste servicii prin experti specializati pe fiecare din aceste activitati. Vom
acorda prioritate beneficiarilor care locuiesc intr-o gospodarie astfel: adultul apt de munca sa fie implicat in activitati care presupun masuri
de ocupare (A6,7,8,10), iar copilul in activitati de educatie (A4, A5) ca serviciu principal de care beneficiaza. De asemenea, se va acorda
atentie identificarii persoanelor varstnice si a persoanelor cu dizabilitati care au nevoie de sprijin in locuinta, pentru care vom acorda
servicii sociale/socio-medicale/ sociale ca serviciu principal si alte servicii precum cele de asistenta juridica sau de imbunatatire a
conditiilor de locuit, in functie de nevoile individuale.

Vom mentine GT in activitatile proiectului prin implicarea lor in activitati care sunt cu adevarat necesare si importante pentru ei, tocmai
pentru a mentine interesul persoanelor in a beneficia de aceste servicii. De asemenea, se vor oferi participantilor beneficii concrete pentru
a asigura implicarea persoanelor in activitatile destinate lor astfel:

-pt activitatea de informare si publicitate (A2): vor fi organizate 3 conferinte si 5 seminarii prin proiect, vor fi realizate si distribuite mat de
promovare si un website al proiectului, se va participa la 3 burse ale locurilor de munca AJOFM. Vom atrage si vom mentine GT prin
prezentarea beneficiilor pe care ele le-ar putea obtine prin inscrierea in GT al proiectului si prin informarea lor prin intermediul acestor
evenimente si a materialelor de informare cu privire la activitatile proiectului.
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-pt activitatile educationale (A4, A5.2): vor fi selectati 100 elevi in Gt din comunitatea vizata (prin identificarea lor cu ajutorul scolilor din
zonele vizate la care ei sunt inscrisi si prin campania door-to-door, dar si prin evenimentele organizate) pt care se vor oferi servicii de
consiliere sociala si psiho-pedagogica, pachete integrate ca sprijin pt mentinerea accesului lor la educatie, dar si activitati de tip after-
school. Vom implica si mentine elevii din GT select la aceste activitati prin faptul ca le vom oferi pachete de stimulente financiare pt
participarea la educatie conditionate de prezenta la cursuri, hrana zilnica in timpul zilelor de scoala, transport, dar si activitati de tip
consiliere sociala si psiho-pedagogica, dar si scoala dupa scoala in care ei vor fi sprijiniti sa isi faca temele, sa invete alte lucruri
interesante si importante, sa participe la activitati extracurriculare.
-pt activitatile de ocupare (A3,4,5,6,7,8,10): vor fi identificati si selectati minim 308 pers pt a participa la activitatile de ocupare (fie prin
utilizarea cercetarii realizate la depunerea CF, fie prin bazele de date AJOFM, fie prin campania door-to-door, dar si prin intermediul
evenimentelor organizate de informare a beneficiarilor, dar si prin facebook, website, presa online dar si scrisa). Vom implica si mentine
persoanele la activ prin acordarea unor servicii si beneficii si  le vom oferi sansa de a participa la sesiuni de consiliere pe piata muncii in
care vor constientiza importanta participarii la formare profesionala, de a participa la cursuri subventionate conditionate de prezenta la
cursuri, de a participa la bursele locurilor de munca in identificarea angajatorilor, de a se angaja a firme cu subventionarea locului de
munca, de a-si infiinta o firma prin primirea unor subventii, de a beneficia de serviciile gratuite de ocupare ale incub socio-med pe
perioada proiectului si dupa finalizarea lui.
-pt activitatile socio-medicale, medicale, sociale (A51, A5.4, A10.2, A10.3): vor fi identificate minim 560 pers din com vizata prin aceleasi
metode ca acelea de mai sus si se vor oferi gratuit servicii de cons sociala de grup si individuala, socio-med si med in cadrul incubatorului
dupa infiintarea lui. Vom implica persoanele in activitati de acest gen si vom mentine interesul perslor din Gt in a participa la aceste activ
prin constientizarea lor cu privire la importanta rezolvarii unor probl sociale si medicale dar si prevenirea lor. De asemenea, aceste servicii
vor fi oferite pentru majoritatea dintre ei, ca servicii accesorii pe langa alte servicii de ocupare, educationale, etc
-pt activitatea de imbunatatire a cond de locuit (A9): vom selecta (pe baza unor criterii dinainte stabilite odata cu recrutarea pers in GT)
acele familii care locuiesc in conditii foarte precare, in numar de maxim 50, pt care vom oferi pachete de lucrari si echip petru
imbunatatirea cond de locuit. Vom implica aceste familii in activ prin responsabilizarea lor in mentinerea noilor conditii create si vom
mentine interesul lor de a participa in activ proiectului chiar prin acordarea acestor beneficii suplim –imbunatatirea cond de locuit
-pt activitatea de acordare de asist juridica (A11): vom identif minim 40 pers din GT la efectuarea anchetelor sociale si le vom acorda asist
juridica in reglementarea actelor lor, sprijinindu-le pe tot parcursul obt sau inlocuirii de doc, oferindu-le si alte serv precum cele de
ocupare, imbunatatire a cond, socio-med sau educationale pt copiii lor.
-pt activitatea de implicare activa a comunitatii si de voluntariat (A12): vom ident minim 20 pers din GT active si implicate in alte activ ale
proiectului pe care apoi le vom implica in activ incubat socio-med, oferindu-le beneficii precum: beneficiul de a deveni voluntar cu contract
si de a primi o adeverinta de voluntariat, beneficiul de a se implica in activ sociale, antreprenoriale, socio-med si de a intra intr-o echipa
multidisciplinara si specializ in aceste domenii, prin oferirea unor cursuri de consil vocational sau lb engleza pe care mai apoi sa le poata
folosi in a forma alti oameni, astfel crescand sansele voluntarilor in a obt un loc de munca prin pregatirea de care vor benef prin proiect.
De asemenea, prin faptul ca masurile destinate Gt vor avea un caracter integrat, va creste implicarea si gradul de mentinere a persoanelor
in activitatile destinate lor. Beneficiarii trebuie sa respecte clauzele stabilite pentru furnizarea serviciilor dedicate lor, sa participe la toate
masurile stabilite in planul de interventie individualizata pentru a ne asigura ca raman beneficiari eligibili pana la finalizarea proiectului,
adica sa beneficieze de minim 2 masuri conform GS CS OS 4.2.
Corelarea cu indicatorii proiectului si cu criteriile de eligibilitate din GS CS OS 4.2:
-4S37 -  Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea
calităţii de participant: 80% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare adica 247 pers (prin participarea la cursurile de initiere,
calificare si perfectionare organizate de P1 si P3 prin proiect – A6.1, A6.2, A7.1)
-4S38 - Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care
desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant - 29,22% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare
adica 90 pers (fie realizandu-si propria firma – 35 de persoane, fie prin plasarea pe piaţa muncii – 55 de persoane din care 10 stagiari
absolventi de studii superioare A7 si A8)
-4S39 - Servicii funcţionale oferite la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială - 75% (si anume
servicii sociale –oferite prin aplicarea de anchete sociale si consiliere sociala pentru min 560 persoane A5.1, medicale-oferite prin
cabinetul medical din incubator pt minim 80 persoane – A10.3 si socio-medicale – oferite prin sesiunile de consiliere socio-medicala pt
minim 152 persoane A5.4).
-4S41 – Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care depasesc situatia de vulnerabilitate la 6 luni de la
incetarea sprijinului: 1 (comunitatea marginalizata din zona de SV a Municipiului Baia Mare prin acordarea de servicii integrate pentru
persoanele din GT, servicii educationale, de ocupare, sociale/socio-medicale/medicale, de locuire si de asistenta juridica, servicii acordate
si in perioada de asigurare a sustenabilitatii)
-4S43 - Persoane aflate in risc de saracie şi excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate - 560
persoane (100 de elevi din invatamantul gimnazial /din care 6 romi, alte 460 persoane de peste 16 ani din care: min. 75 persoane
varstnice peste 65 ani, min. 35 romi, min. 10 persoane cu dizabilitati, min. 200 femei  apte de munca, min. 140 barbati apti de munca), iar
fiecare dintre ei benficiaza de minim 2 servicii din urmatoarele: servicii de sprijin pentru ocupare, servicii educationale, servicii
sociale/socio-medicale/medicale, servicii de imbuntatire a conditiilor de locuit, servicii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor
personale, in functie de nevoile individuale si familiale identificate in implementarea proiectului. Toate persoanele vor avea domiciliul in
zona marginalizata vizata de proiect
-4S44–Servicii la nivelul com marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin: 3 servicii (servicii
sociale A3.2 si A5.1, medicale A10.3 si socio-medicale A5.4). Toate cele 3 servicii infiintate vor fi functionale la finalizarea proiectului si
asumate in perioada de sustenabilitate.
-4S45-Comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin: 1 (comunitatea marginalizata din
zona de SV a Municipiului Baia Mare prin acordarea de servicii integrate pentru min 560 persoane din GT, servicii educationale, de
ocupare, sociale/socio-medicale/medicale, de locuire si de asistenta juridica)

Sustenabilitate

Masurile de  valorificare a rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia:
A) Sustenabilitate servicii sociale/ medicale/ medico-sociale

Pentru asigurarea sustenabilitatii, au fost prevazute activitati si responsabilitati concrete, precum si o constientizare, implicare si
colaborare a comunitatii in vederea solutionarii problemelor in cadrul comunitatilor marginalizate. Sustenabilitatea serviciilor sociale/
medicale/ medico-sociale va fi asigurata cu ajutorul noului instrument de inovare sociala, Incubatorul socio-medical, infiintat in cadrul
proiectului la nivelul zonei de interventie, iar durata sustenabilitatii va fi asumata pt min 7 luni dupa finalizarea proiectului (peste minimul
impus de GS, OS4.2). Pe parcursul perioadei de sustenabilitate, sustenabilitatea serviciilor sociale va consta in: organizarea a 2 seminarii
cu min 15 participanti/ seminar in cadrul carora persoanele aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din zona de interventie, si nu

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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EGALITATE DE ŞANSE

Proiectul prin toate actiunile sale va respecta principul egalitatii de gen, promovand egalitatea de sanse si oportunitati si tratamentul egal
intre femei si barbati, lucru ce va fi coordonat, monit si eval pe toata durata de implementare de catre MG de proiect. Se va realiza o
procedura in acest sens atat la nivel de selectie a GT cat si la nivel de sel si implicare a pers angajat in proiect. Ac procedura va fi facuta
publica pe website-ul proiect si in cadrul actiunilor de inf si publicitate.
Pt promo egalitatii de gen, vom asigura acc liber al femeilor atat ca beneficiari ai activit proiectului, cat si ca personal implicat in implem
acestuia.
Preocup pentru egalitatea de gen se observa si la niv indicatorilor stabiliti pe proiect. Cel putin 196 ( 35%) dintre membrii GT vor fi femei,
fapt ce va contribui la facilitarea integrarii pe p-ta muncii a femeilor, cresterea participarii durabile si reducerea riscului de saracie si
excluziune sociala.
Astfel, promo egalitatii de gen se va face prin stab de criterii de selectie pt GT si echipa de proiect, luand in calcul aspectele mai sus
mentionate. Ne vom asigura ca la toate activ implementate in proiect sa avem min 35% femei.
Se va acorda atentie deosebita pt incurajarea antreprenoriatului feminin.
Prin intermediul activ de consiliere si orientare profes se doreste crearea premiselor de dezv personala si profesionala cu impact social,
care sa permita acces egal pe p-ta muncii in randul benef, fara deoseb de gen. Solicitantul, impreuna cu part, isi asuma integral,
respectarea, inf si promovarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati conf legislatiei in vigoare.

Egalitate de gen

Principiul nediscriminarii a stat mereu la baza actiunilor solicitantului si partenerilor si a fost luat in considerare inca din faza de elaborare
a proiectului promovand tratament de egalitate fara nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indif de rasa, nationalitate, etnie,
limba, religie, categorie sociala, convingeri gen, orientare sexuala, varsta, handicap,boala cronica, infectare HIV, apartenenta la categorii
defavorizate.
Ca dovada min 5% din bugetul proiectului va fi destinat activitatilor si actiunilor care promoveaza nediscriminarea (expert nediscriminare,
evenimente, materiale, activ expertilor din proiect care va fi guvernatata de acest principiu in impl active cu GT etc.) Expertul
nediscriminare se obliga sa asigure respectarea tratamentului nediscriminatoriu pt toti beneficiarii proiectului, accesibilitate la toate
serviciile oferite in cadrul proiectului (servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, servicii de ocupare, servicii educationale). In cadrul
realizarii campaniilor de informare se va oganiza un seminar pe tema antidiscriminarii (combaterea discriminarii, sustinerea egalitatii de
sanse, cu implicarea activa a membrilor comunitatii)  si se va subcontracta realizarea si difuzarea unui film antidiscriminarea In structura
GT ne obligam ca min 41 persoane sa fie de etnie roma, min 35 persoane peste 65 ani, min 10 persoane cu dizabilitati.
Echipa de management/implementare a proiectului se obliga sa respecte legislatia anti-discriminare si sa promoveaze acest principiu in
cadrul procedurilor de recrutare, angajare, evaluare si mentinere a angajatilor. Membrii echipei vor fi selectati strict pe criterii de
competenta si specializari, fara nici un fel de discriminare

Nediscriminare

Proiectul previzioneaza participarea la activitati a unui numar de min10 persoane cu dizabilitati,apartinatoare GT.
Echipa de management va acorda o atentie deosebita asigurarii conditiilor de acces a tuturor persoanelor cu dizabilitati la mediul
fizic,informational si comunicational din proiect printr-o informare si comunicare corespunzatoare.
Partenerii se vor asigura ca toate spatiile unde se vor derula activitatile proiectului beneficiaza de posibilitati de acces corespunzatoare
pentru persoanele cu mobilitate redusa.
In cadrul procesului de reabilitare si dotare a cladirii, care va functiona apoi ca Incubator socio-medical,Solicitantul va asigura existenta
dotarilor specifice persoanelor cu dizabilitati: rampa de acces, achizitionarea de echipamente cu adaptari specifice pentru diferite tipuri de
dizabilitati, semnale de acces vizuale si auditive.
In cadrul servicilor de ocupare vor fi cautate solutii de ocupare specifice pentru persoanele cu mobilitate redusa, cum ar fi munca la
distanta, daca persoanele din GT vor avea astfel de deficiente.
Informarea si consilierea profesionala vor putea fi asigurate la distanta pentru categoriile de persoane care din motive de dizabilitate
intampina greutati privind participarea la aceste servicii de ocupare.Pentru formarea profesioanala se vor asigura conditii potrivite pentru
participarea persoanelor cu dizabilităţi.
Materialele suport pentru orientare, consiliere si formare profesionala elaborate de P1si P3, vor putea fi adaptate persoanelor cu
dizabilitati participante la cursuri prin utilizarea de diferite mijloace multimedia relevante dizabilitatilor, diminuind astfel riscurile ca aceste
persoane sa nu beneficieze de toate serviciile propuse de proiect.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Proiectul va tine cont de schimbarile demografice ale zonei marginalizate identificate in analiza preliminara, cum ar fi imbatranirea
populatiei, natalitatea scazuta, s-au schimbat modelele de familie.
Structura si diversitatea GT, demonstreaza ca vom avea in vedere conceptul de „schimbări demografice”, gândind intervenţii şi acţiuni ce
vor ţine seama de acestea. In cadrul actiunilor de informare si publicitate se va folosi un limbaj accesibil si pe intelesul tuturor categoriilor
de GT, inclusiv a copiilor si a persoanelor varstnice.Persoanele varstnice vor fi motivate, prin activitatile de consiliere la care vor participa,
pentru
a-si imbutatati si adapta abilitatile si competentele necesare societatii actuale.
In cadrul proiectului vor fi furnizate servicii sociale, socio-medicale si medicale pentru persoanele in varsta.
Previzionam participanti din categoria de persoane in varsta la cursuri de dezvoltarea a competentelor cheie, cum ar fi cele informatice,
pentru scopuri culturale, sociale si/sau profesionale, si o folosire responsabila a mijloacelor media interactive.
Prin serviciile socio-medicale persoanele din GT vor informate si consiliate cu privire la sanatatea reproducerii /planificarea familiala.
La selectarea si angajarea personalului in proiect, anunturile de angajare vor oferi sanse egale tuturor persoanelor indiferent de varsta.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Proiectul contrib la sustinerea strategiei de dezvoltare durabila stipulata in Documentul Cadru de Implementare „cetateni mai bine
pregatiti care sa faca fata provocarilor din prezent si din viitor si capabili sa actioneze in mod responsabil pentru generatiile viitoare” si

Poluatorul plăteşte
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implicit la cresterea calitatii vietii,prin: dezvoltarea competentelor specifice necesare  grupului tinta pentru protectia mediului si controlul
poluarii.
Astfel in cadrul focus-grupurilor cu membrii comunitatii in cadrul Incubatorului socio-medical in vederea identificarii de nevoi, probleme la
nivelul comunităţii (A12.1), minim de 2 teme prezentate vor dezbate subiecte privind principiul „Poluatorul plateste” care urmaresc sa
constientizeze asupra unui consum responsabil de resurse naturale.
Actiunile  de voluntariat in cadrul Incubatorului socio-medical (A12.2), organizate cu voluntarii si personalul proiectului, impreuna cu
grupul tinta se vor implica in actiuni / evenimente derulate la nivel local care promoveaza ecologia, cum ar fi initiativa anuala de Curatare
a Pamantului, sau de plantare a copacilor si florilor;
In cadrul program „Scoala dupa scoala” cei 100 elevi vor invata notiuni despre protectia mediului si vor participa alaturi de consilierii
psihopedagogi si expertii implicati in progr “Sc dupa scoala” la activitati ca cele mai sus mentionate.
Prin proiect vom promova atitudini si activitati ecologice in randul personalului, beneficiarilor  si furnizorilor, prin:
publicarea pe website-ul proiectului  si trimiterea de e-mailuri cu informatii despre protectia mediului si controlul poluarii. De asemenea
vom  incuraja personalul implicat in proiect sa foloseasca transportul public, biciclete pentru a veni si pleca la si de la locul de

Intentionam implicarea tuturor participantilor la proiect pentru a contribui la protejarea biodiversitatii prin constientizarea faptului ca fiecare
poate sa faca mici schimbari in rutina zilnica, fara ca acestea sa le afecteze mult stilul de viata., insa sa contribuie  la conservarea şi
protejarea biodiversităţii
In cadrul focus-grupurilor si a programului „Scoala dupa scoala” se vor dezbate teme care au ca obiectiv sensibilizarea comunitatii privind
conservarea şi protejarea biodiversităţii si incurajarea participantilor de a intreprinde actiuni ca:
-utilizarea unor tehnici noi de gradinarit/ agricultura biologica neutilizand niciun fel de ingrasaminte sau pesticide chimice si lucrand
pamantul cu unelte manuale
-consumarea produselor de sezon autohtone
-crearea in diferite zone ale comunitatii de refugii naturale pentru biodiversitate.
-punerea in valoare a varietatii gastronomice locale uitate
-pastrarea si inmultirea arborilor, gardurilor vii, iazurilor din comunitate.
-utilizarea de materiale naturale, durabile, reciclabile
-limitarea utilizarii materialelor plastice (saci, sticle…),si stoparea aruncarii in natura
La selectarea planurilor de afaceri pentru Firmele nou infiintate vor avea prioritate acele care sustin protectia biodiversitatii

Protecţia biodiversităţii

In cadrul focus-grupurilor lunare cu membrii comunitatii organizate in cadrul Incubatorului socio-medical, vor avea loc cel putin 2 intalniri
in care se va aborda tema utilizarii eficienta a resurselor. Vor fi dezbatute subiecte precum:protejarea resurselor naturale( aer, apa,
paduri, etc). Alternative pentru transportul cu autoturismul propriu ( transport in comun, bicicleta). Adoptarea unor obiceiuri responsabile
de consum.
Proiectul are alocat un buget de minim 2% pentru aplicarea temei secundare din GS „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”. Prin urmare la reabilitarea cladirii Incubatorului
socio-medical infiintat in cadrul proiectului, se vor utiliza panouri solare si alte surse de energie autosustenabile / ecologice.
De asemenea la reabilitarea celor 50 de locuinte se va avea in vedere imbunatatirea performantelor de izolare termica , in vederea
eficientizarii consumului de energie.
Vom acorda punctaj suplimentar acelor planuri de afaceri - ajutor de minimis care vor prevedea utilizarea de surse de energie
autosustenabile ecologice. In cadrul implementarii proiect, personalul implicat va folosi  tehnologie de ultima generatie, pentru facilita
munca si a conserva energia si resurse ale mediului, imprimarea pe ambele fete sau reutilizarea hartiei, realizarea si distribuirea unor
materialelor de curs in format electronic. Comunicarea, monitorizarea activitatilor se va face cu ajutorul programului My smis, lucru ce va
duce la o reducere considerabila de consum de hartie si prin urmare la o utilizare eficienta a resurselor

Utilizarea eficientă a resurselor

Plecand de la ideea ca schimbarea climatica este reala, provocata si accelerata de om, ne propunem constientizarea tuturor
participantilor in proiect si nu numai, cu privire la problematicile schimbarilor climatice, din perspectiva celor doua probleme majore pentru
omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la
efectele schimbarilor climatice.
Prin urmare, este necesar sa se acorde o atentie deosebita aspectelor sociale ale adaptarii, inclusiv impactul asupra sanatatii (pentru
perioadele ploioase aparitia tantarilor purtatori de diferite boli transmisibile, imbolnaviri tot mai dese de astm si boli pulmonare datorate
schimbarilor bruste de temperatura, bolile transmise prin apa in timpul inundatiilor, etc.) si prevenirea unor astfel de situatii prin masuri
concrete-notiuni fundamentale de igiena si protectie.
Prin intermediul asistentilor sociali si consilierilor psihopegagi, in cadrul intalnirilor de lucru cu GT, vor fi informati toti participantii cu privire
la aceste metode concrete de reducere/diminuarea a efectelor negative ale schimbarilor climatice.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Dezastrele si riscurile climatice au un impact major asupra economiei, precum si asupra securitatii si bunastarii cetatenilor, in special a
celor cu venituri reduse. In ultimii ani, expunerea la dezastre a crescut in mod semnificativ ca urmare a schimbarilor climatice, urbanizarii
rapide si neplanificate, presiunii demografice, constructiilor si exploatarii mai intensive a solului in zonele predispuse la pericol, pierderii
biodiversitatii si degradarii ecosistemelor.
Prin urmare ne propunem dezbateri in cadrul focus grupurilor si a activitatilor extracuriculare pentru elevi, prin care sa informam,
constientizam si explicam metodele de asigurare in cazuri de calamitate provocate de evenimente meteorologice extreme in comunitate.
Aceste metode se refera la:
Cum sa identifici pericolele legate de locuinta
Cum sa previi anumite pericole in timpul calamitatilor
Cum sa te adaptezi inainte, in timpul si dupa producerea dezastrului, astfel incat sa se poti proteja singur.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie
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Strada Baia Mare nr. , Se va inchiria un spatiu de catre P 3,dotat corespunzator in vederea derularii cursurilor de formare
profesionala , Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

ROGEPA SRL1 bucmobilier

ROGEPA SRL1 buccalculator

ROGEPA SRL1 bucimprimanta

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 16

Spatiu derulare activitati formare profesionala P1

Strada Baia Mare nr. , Se va inchiria un spatiu de catre P1 pentru activitatile de formare profesionala, Localitatea: Municipiul Baia
Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE
COMUNITARE SRL

1 buccalculator

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE
COMUNITARE SRL

1 bucimprimanta

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE
COMUNITARE SRL

1 bucconexiune internet

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 17

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1

Strada Grigore Ureche nr. 10A, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE
COMUNITARE SRL

1 bucMasina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 18

Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2

Strada Allea Filaturii nr. 2, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE1 bucMicrobus transport elevi - achiz prin leasing operational P2

Activităţi previzionate

Activitate: A1. Managementul de proiect

Subactivităţi

A1.1 Management şi evaluare - Se va desfăşura intre lunile 1 si 36.
Constă în planificarea, organizarea, recrutarea echipei de proiect, conducerea si gestionarea
(controlul) sarcinilor şi resurselor din proiect, urmarindu-se prin activităţi specifice de
monitorizare şi evaluare atingerea obiectivelor planificate, în condiţiile existenţei unor
constrângeri, referitoare la timp, resurse şi costuri, activitati care vor fi realizate de managerul
de proiect. Se vor elaborarea si aplica  instrumente de monitorizare a implementarii si de
evaluare continua a gradului de atingere a indicatorilor si modului de implementare a
activitatilor, contractarea expertilor, verificarea activitatii expertilor, monitorizarea rapoartelor de
activitate si a fiselor pontaj pentru toti expertii din proiect. Se  va elabora un
document/procedura al politicii egalitatii de sanse, incluzand o declaratie a politicii egalitatii de
sanse, care va fi prezentata tuturor persoanelor angajate in proiect si tuturor beneficiarilor
proiectului, in scopul asigurarii conditiilor de acces a tuturor persoanelor la mediul fizic,
informational si comunicational din proiect.
Vor fi realizate contracte de munca pentru toţi membrii echipei de proiect şi fise de post
specifice. Lunar vor exista, sub conducerea managerului, întâlniri ale echipei, pentru
monitorizarea şi evaluarea derularii proiectului si a activitatilor.
Se vor pregăti şi depune cereri de rambursare şi de plată periodic, realizându-se periodic
rapoarte tehnico financiare de implementare şi management al proiectului.
Subactivitatea presupune si realizarea comunicarii si corespondentei cu finantatorul, precum si
elaborarea tuturor documentelor necesare implementarii proiectului pentru care finantatorul
trebuie implicat, cum ar fi: cererile de rambursare sau alte proceduri de asigurare a fluxului
financiar/raportare, realizarea actelor aditionale sau a notificarilor pentru modificarea clauzelor
contractuale, raspunsuri la orice alta solicitare a OIR POCU.
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- Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei
proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata:
-4S37-Pers aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din com marginalizate care
dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant peste 60% din nr pers care vor
beneficia de măsuri de ocupare (247 pers–80%)
-4S38-Pers aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au
un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii
de participant (90 pers–29,22% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare)
-4S39-Servicii funcţionale oferite la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie
şi excluziune socială-75%(servicii sociale, medicale si socio-mediale)
-4S41 – Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care depasesc
situatia de vulnerabilitate la 6 luni de la incetarea sprijinului: 1 (comunitatea marginalizata din
zona de SV a Municipiului Baia Mare prin acordarea de servicii integrate pentru persoanele din
GT, servicii educationale, de ocupare, sociale/socio-medicale/medicale, de locuire si de
asistenta juridica, servicii acordate si in perioada de asigurare a sustenabilitatii)
-4S43-Pers aflate in risc de saracie şi excluziune sociala din comunitatile marginalizate care
beneficiaza de servicii integrate-560 pers
-4S44–Servicii la nivelul com marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care
beneficiaza de sprijin:3 servicii (servicii sociale, medicale si socio-medicale)
-4S45-Comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază
de sprijin:1

- Responsabil: S
Resurse umane implicate: manager proiect si echipa suport
Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): spatiu derulare proiect 30 mp dotat cu
calculator, imprimanta, mobilier birou;
Reusurse  necesare: masina serviciu, S

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, RomâniaAmplasamente

R.A.1.1 Angajare manager proiect (Contract, fisa post, CV),
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activ 1: Management de proiect, sub-act 1.1.
Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea ind proiectului prin monitorizarea si
evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rez si indicatorilor si activitatii
prestata de expertii din echipa de proiect. Rez contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2,
OS3, OS4, OS5, OS6, OS7
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei
proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1  cereri rambursare/plata periodice, rapoarte tehnico-financiare depuse periodic
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1 din proiect: Management de
proiect, sub-activitatea  1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului,
activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei
proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1. 36 intalniri lunare de lucru pentru activitatea de monitorizare si evaluare (PV ale
intalnirilor)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1: Management de proiect, sub-
activitatea 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor
proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor,
rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul
contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei
proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1. 36 fise planificare si monitorizare lunara a progresului activitatilor proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1 din proiect: Management de
proiect, sub-activitatea  1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului,
activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei
proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,

Rezultate previzionate

Activitate: A2. Informare şi publicitate

Subactivităţi
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A 2.1. Dezvoltarea identităţii vizuale a
proiectului

- In primele luni  ale proiectului, expertul informare si publicitate din partea P1 va crea
un set de elemente privind identitatea vizuala a proiectului – logo, sigla, culori, dimensiuni, etc.
Se va crea un antet alb-negru si un antet color care vor fi utilizate in toate documentele
proiectului si in paginile website-ului. Se va obtine aviz pentru aceste antete din partea OIR
responsabil. Se va realiza o procedura de catre expertii P1 privind identitatea vizuala a
proiectului, dar si un plan de vizibilitate si de promovare a proiectului care va fi elaborat anual
(3 planuri de vizibilitate si promovare) pentru care se va sigura respectarea intocmai de catre
expertii in domeniul informare si promovare. Expertul informare si publicitate se va asigura ca
toate echipamentele achizitionate prin proiect, precum si cladirea  incubatorului social
reabiliitata vor avea aplicate stickere cu identitatea vizuala a proiectului  proiectului, inclusiv
cele de infrastructura (cladire reabilitata, cladire extinsa, locuinte care au beneficiat de
imbunatatirea conditiilor, sediile firmelor infiintate prin proiect), au insemnele stabilite de
finantator.  In activitatea de dezvoltare a identitatii vizuale a proiectului, se vor respecta
prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de
program. Activitatea de informare si publicitate, impreuna cu subactivitatile aferente, este o
activitate transversala care contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor proiectului.

-  Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
        Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectari identitatii vizuale a proiectului si prin
realizarea de planuri de
        promovare si vizibilitate, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S37, 4S38,
        4S39, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45

- Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: expert informare si publicitate P1,  responsabil website P1,
coordonator proiect P1
S – coordonator manageri caz
Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): calculator, imprimanta, conexiune internet,
programe computerizate specializate in design grafica , mobilier birou, videoproiector, ecran
proiectie, flipchart P1
Resurse  necesare: Spatiu birou P1, Masina serviciu P1, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,
Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto)

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A2.1. -  set elemente identitate vizuala proiect, set antete alb-negru, logo / sigla proiect.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  2.1. Dezvoltarea identitatii vizuale a proiectului.
Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii
proiectului in comunitatea marginalizata, vizibilitate care va aparea pe toate materialele de
promovare ale proiectului si activitatilor si va contribui la informarea persoanelor din
comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera. Rezultatul contribuie la
indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectari identitatii vizuale a proiectului, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45, 4S41,

R.A2.1. - 3 planuri de vizibilitate si promovare
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  2.1. Dezvoltarea identitatii vizuale a proiectului.
Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii
proiectului in comunitatea marginalizata, vizibilitate care va aparea pe toate materialele de
promovare ale proiectului si activitatilor si va contribui la informarea persoanelor din
comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera. Rezultatul contribuie la
indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectarii identitatii vizuale a proiectului prin
realizarea de planuri de promovare si vizibilitate, se va asigura indeplinirea indicatorilor de
rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultate previzionate

A 2.2 Elaborare şi diseminare materiale
publicitare

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii
specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe
piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin
realizarea de materiale de informare si promovare tematice pentru activitatile de ocupare din
proiect.

- Se va elabora pe parcursul celor 36 luni ale  proiectului continutului  materialelor de
promovare (editarea lor), materiale precum: 6.000 fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up,
1000 mape, 1000 pixuri, 3 pop-up-uri (unele materiale vor avea ca si continut atat unul general
- pentru promovarea proiectului, iar altele vor fi special destinate activitatilor proiectului) –
acestea vor fi distribuite la evenimentele de promovare a proiectului – seminarii, conferinţe,
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burse ale locurilor de muncă, dar şi la cursurile de formare profesională. Apoi, se prevede
realizarea şi distribuirea pentru cei care vor participa la concursul de planuri de afaceri a maxim
35 trofee şi 50 medalii personalizate). Totodată, se prevede publicarea a  10 comunicate şi
anunţuri de presă în cotidianele locale scrise cu ocazia demararii activitatilor si anuntarea
evenimentelor. Elaborarea contintului materialelor si a machetelor se va face de catre expertul
informare si publicitate din partea P1, iar tiparirea si multiplicarea lor se va face de catre firme
externalizate de S si P1, urmand ca distribuirea lor sa se faca de catre P1, dar si de catre S, P2
si P3 la activitatile organizate de acestia. In activitatea de elaborare a materialelor de
promovare a proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile
de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de elaborare si distribuire la materialelor de promovare, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea  OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil P1, P2, P3, S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate:
S expert recrutare GT, expert non-discriminare/egalitate de sanse
Expert informare si publicitate P1, coordonator proiect P1
Coordonator proiect P2
Coordonator proiect P3
Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): calculator, multifunctionala, conexiune
internet, programe computerizate specializate in design grafica P1
Spatiu birou S 30 mp dotat cu calculator, imprimanta, mobilier birou;
Resurse  necesare: servicii tiparire si multiplicare materiale promovare si inchiriere spatiu
publicitar S, masina serviciu S
Spatiu birou P1, Masina serviciu P1, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,
Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii tiparire si multiplicare
materiale promovare

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A2.2 - 6.000 fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 35 trofee
si 50 medalii personalizate, 3 pop-up-uri), 10 comunicate si anunturi de presa cu ocazia
demararii activitatilor si evenimentelor
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  2.2. Elaborare si diseminare materiale publicitare.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului
in comunitatea marginalizata, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu
privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul recrutarii de grup tinta in
proiect si mentinerii acestora in activitatile organizate. De asemenea, unele materiale de
promovare vor avea si un continut tematic, destinat special cate unei activitati in care este
implicat grupul tinta, informand categoriile de grup tinta vizate cu privire la activitatea in cauza
si  beneficiile pe care le ofera si de asemenea informand si comunitatea in general cu privire
la activitate si recrutarea de alte persoane in grupul tinta pentru participarea la activitati.
Prin activitatea de elaborare si distribuire la materialelor de promovare, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44,
4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Rezultate previzionate

A 2.3. Dezvoltarea şi întreţinerea paginii
Web a proiectului

- Va fi creată o pagină web specială a proiectului cu identitatea vizuala a acestuia,
identitate creata de catre expertul informare si publicitate cu responsabilul website, în care se
vor trimite pentru postare de către S,P1,P2, P3 cu ajutorul responsabilului website, anunturi
privind activităţile proiectului, noutati, evenimente, cursuri, anunturi, achizitii. Expertul informare
si publicitate va trimite in mod regulat articole pentru a fi postate pe website, cu privire la
diverse activitati ale partenerului (achizitii, demarare cursuri, demarare concurs planuri de
afaceri, rezultate concurs, demarare firme, premiere, conferinte, seminarii, participare la bursa
locurilor de munca, mentorat firme, indicatori proiect, etc). Pagina web a proiectului va fi
functionala si actualizata si dupa finalizarea proiectului, inca 7 luni dupa finalizarea acestuia,
pentru a informa comunitatea cu privire la activitatile care asigura sustenabilitatea proiectului
(activitatea incubatorului socio-medical, activitati educationale, activitatea firmelor nou infiintate
, etc).
In activitatea de dezvoltare a paginii web a proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in
anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43,
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4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil P1 – coordonare si S ( achizitionare domeniu website si gazduire
domeniu,  supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: responsabil website P1, expert informare si publicitate, coordonator
proiect P1
S - manager caz, coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate: calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou,
programe computerizate specializate in design grafica P1
Resurse necesare: servicii inchiriere spatiu publicitar – rezervare domeniu web si mentenanta 3
ani S
P1 Spatiu birou, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic,
Telefon, Aparat foto)

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A2.3.- Pagina web creata, continut configurat
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  2.3. Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului
la nivel local si national, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire
la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul informarii comunitatii cu privire la
evolutia activitatilor proiectului, noutati, dar si ca instrument de sprijin pentru persoanele din
grupul tinta in gasirea unui loc de munca (vom posta anunturi de angajare regulat pentru
acestia - A8.2).
Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44,
4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.3.- 36 luni intretinere pagina web si articole postate regulat
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  2.3. Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului
la nivel local si national, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire
la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul informarii comunitatii cu privire la
evolutia activitatilor proiectului, noutati, dar si ca instrument de sprijin pentru persoanele din
grupul tinta in gasirea unui loc de munca (vom posta anunturi de angajare regulat pentru
acestia - A8.2).
Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta cu postari regulate, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Rezultate previzionate

A 2.4. Realizare campanii de informare
prin organizarea a 5 seminarii tematice

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii
specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe
piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin
organizarea de seminarii tematice care sa atraga grupul  tinta pentru activitatile de ocupare din
proiect (si alte activitati).

- Se vor organiza în primii doi ani de proiect (L1-24) 5 seminarii cu min 30
participanti/ eveniment, cu privire la activităţile proiectului şi oportunităţile pe care le oferim
pentru grupul ţintă, aceste evenimente fiind o ocazie perfectă pentru promovarea proiectului,
pentru atragerea de persoane în grupul ţintă şi stimularea acestora în a participa la activităţile
organizate, dar şi pentru a înregistra evoluţia rezultatelor proiectului şi în rezolvarea
problemelor cu care persoanele din grupul ţintă se confruntă (sărăcie, lipsă de educaţie, condiţii
de locuire precară, lipsa unui loc de muncă, etc). Aceste seminarii, avand pe langa scopul de a
atrage persoane in grupul tinta al proiectului, vor avea si un continut tematic: seminarul 1 va fi
pe tema antidiscriminarii (combaterea discriminarii, sustinerea egalitatii de sanse, cu implicarea
activa a membrilor comunitatii), seminarul 2 va fi pe tema promovarii participarii la formarea
profesionala, seminarul 3 va fi pe tema promovarii antreprenoriatului si identificare domenii de
interes pentru  initiative antreprenoriale,  seminarul 4 va fi pe teme socio-medicale, seminarul 5
va fi pe tema promovarii accesului pe piata muncii si identificarea angajatorilor din zona.
Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare
06. Nediscriminare
       Evenimentele vor avea loc in Mun. Baia Mare, fiind organizate de P1 (cu participarea S,
P2, si P3), în spaţii special amenajate, iar în cadrul acestora se vor elabora si distribui
materiale de promovare care vor asigura accesibilitatea mesajelor pentru persoane cu
dizabilitati, cum ar fi materiale vizuale pentru persoanele cu probleme de auz si materiale
auditive pentru persoane cu probleme de vedere si/sau un interpret in limbaj mimico-gestual.
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Se vor asigura servicii de cattering de catre o firma externalizata de P1.  In cadrul
evenimentelor (la care vom avea ca si participanti persoane care sunt interesate de proiect si
vor fi potentiali beneficiari), acestia se vor adresa managerului de caz si expertilor recrutare GT
pentru a stabili urmatoare intalniri in vederea stabilirii eligibilitatii ca grup tinta si inregistrarii
acestora in grupul tinta. In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor
respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate
impuse de program.

- Prin activitatea de organizare de seminarii tematice, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil:,P1, S  (supervizare - manager proiect si echipa suport) , P2 si P3 fac
prezentari la evenimente
Resurse umane implicate: P1 expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate,
coordonator proiect
S manageri caz, expert recrutare grup tinta, expert non-discriminare/egalitate de sanse,
coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): calculator, multifunctionala, conexiune
internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica. P1
Resurse necesare: P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,
Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii inchiriere sala evenimente si
cattering
S Servicii tiparire si multiplicare materiale promovare

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatii derulare seminarii - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Sediu proiect si spatiu derulare activitati P2  - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A2.4. - 5 seminarii cu min 30 participanti/eveniment, agende intalniri, liste prezenta,
prezentari elaborate, rapoarte evenimente.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  A2.4. Realizare campanii de informare prin organizarea a 5
seminarii tematice.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului
la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si
oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru identificarea si
inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului. Aceste seminarii, avand pe langa scopul
de a atrage persoane in grupul tinta al proiectului, vor avea si un continut tematic: seminarul 1
va fi pe tema antidiscriminarii, seminarul 2 va fi pe tema promovarii participarii la formarea
profesionala, seminarul 3 va fi pe tema promovarii antreprenoriatului, seminarul 5 va fi pe
teme socio-medicale, seminarul 5 va fi pe tema promovarii accesului pe piata muncii si
identificarea angajatorilor din zona.
Prin activitatea de organizare de seminarii tematice, se va asigura indeplinirea indicatorilor de
rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Rezultate previzionate

A 2.5. Realizare promovare prin spoturi
Radio - TV şi un film anti-discriminare

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii
specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe
piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin
promovarea activitatilor de ocupare (si alte activitati) in randul comunitatii prin intermediul
spoturilor radio si TV tematice.

– Se va realiza din luna 6 pana in luna 36 a proiectului pentru a asigura o mai bună vizibilitate a
proiectului si a serviciilor oferite în comunitatea băimăreană, prin realizarea şi difuzarea a 3
spoturi TV x10 difuzari/spot (2 spoturi vor fi tematice, legate direct de activitati ale proiectului si
un spot va fi cu continut general de promovare a proiectului si a rezultatelor acestuia), 3 spoturi
radio x 20 difuzari/spot, pe posturi radio_TV cunscute la nivel local, prentru facilitatea recrutarii
grupului tinta, promovarea proiectului şi a activităţilor, precum şi a rezultatelor obţinute prin
implementarea activităţilor proiectului 2 spoturi vor fi tematice, legate direct de activitati ale
proiectului si un spot va fi cu continut general de promovare a proiectului si a rezultatelor
acestuia). De asemenea, P1 va elabora impreuna cu S un film de promovare antidiscriminare
care va fi difuzat la TV, dar si pe website-ul proiectului si pe site-urile de socializare, fiind
prezentat beneficiarilor proiectului la demararea fiecarei activitati organizate prin proiect. In
activitatea de elaborare si difuzare a spoturilor si a filmului proiectului, se vor respecta
prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de
program. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei
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secundare 06. Nediscriminare

-  Prin activitatea de elaborare si difuzare de spoturi radio si TV si film
antidisciminare, se va asigura indeplinirea  indicatorilor de rezultat si de realizare imediata:
4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45
      Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

-  Responsabil: P1 – realizare machete si furnizare informatii; S  (subcontractare
realizare si difuzare spoturi, film si inchiriere spatiu publicitar , supervizare - manager proiect si
echipa suport)
Resurse umane implicate: P1 expert informare si publicitate, coordonator proiect;
S –expert non-discriminare/egalitate de sanse
Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): P1 calculator, multifunctionala, conexiune
internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica.
Resurse necesare:
P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,
Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto),
S Servicii editare spoturi si film si servicii difuzare, masina serviciu

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A2.5 - 3 spoturi TV x10 difuzari/spot, 3 spoturi radio x 20 difuzari/spot.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  A2.5. Realizare promovare prin spoturi radio-TV si un film
antidiscriminare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea
vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate
cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru
identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului.
Prin activitatea de elaborare si difuzare de spoturi radio si TV, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.5 - 1 film antidiscriminare realizat, difuzat la TV si pe retelele de socializare si promovat
in cadrul tuturor activitatilor proiectului la care participa grupul tinta.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea A2.5. Realizare promovare prin spoturi radio-TV si un film
antidiscriminare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea
vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate
cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru
identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului. De asemenea, filmul
antidiscriminare realizat si difuzat pe posturi TV  si pe website-ul proiectului dar si pe retele de
socializare, va fi un instrument de promovare a conceptului de nediscriminare, concept
promovat de asemenea prin modalitatea de implementare a proiectului si de implicarea a
persoanelor din grupul tinta in toate activitatile proiectului.
Prin activitatea de elaborare, difuzare si promovare film antidiscriminare, se va asigura
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44,
4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Rezultate previzionate

A 2.6 Organizarea de conferinţe de presă - Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii
specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe
piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin
organizarea de conferinte  care sa atraga grupul  tinta pentru activitatile de ocupare din proiect
(si alte activitati).

- L2-L36 - se vor organiza: o  conferinţa la început de proiect - luna 2, una în anul 2
cand se premiaza rezultatele concursului de planuri de afaceri si pornesc  firmele şi o
conferinţa finala luna 36, fiecare cu câte minim 35-40 participanţi, la care se va asigura
cattering si sala de catre S şi se vor distribui materiale de promovare, prezentând progresul
proiectului şi promovând totodată activităţile proiectului. Conferinta de mijloc va fi tematica –
premierea planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promoare generala
a proiectului, activitatilor si rezultatelor. Se vor crea agende ale evenimentelor, liste de invitati,
liste de prezenta, prezentari PPT, materiale de promovare, se va asigura logistica
evenimentelor, se vor promova evenimentele in cotidiane locale prin comunicate de presa, se
vor evalua evenimentele si se vor intocmi rapoarte si articole post –evenimente, postate si pe
website-ul proiectului. Coordonatorii de proiect S, P2 si P3 vor participa prin prezentari proprii.
In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in
anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
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- Responsabil: S – coordoneaza evenimentele, asigura cattering si spatiu,
supervizare - manager proiect si echipa suport;  P1 organizeaza evenimentele, asigura
vizibilitatea proiectului si editarea materialelor de promovare, P2 si P3 realizeaza prezentari la
conferinte
Resurse umane implicate: P1 expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate,
coordonator proiect;
Resurse materiale implicate:  S - spatiu derulare proiect, dotat cu calculator, imprimanta,
mobilier birou
P1  calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate
specializate in design grafica P1.
Resurse necesare:
P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,
Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto),
S Spatiu inchiriat organizare evenimente si servicii cattering.

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare conferinta - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A2.6  - 1  conferinta organizata la inceput de proiect, una in anul 2 si o conferinta finala in
luna 36
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  A2.6 Organizarea de conferinte de presa . Rezultatul conduce la
realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va
contribui la informarea comunitatii si a actorilor relevanti cu privire la proiect si progresul
acestuia, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul
tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului
pentru indeplinirea indicatorilor asumati. Conferinta de mijloc va fi tematica – premierea
planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promovare generala a
proiectului, activitatilor si rezultatelor.
Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor
de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.6 -  minim 35 participanti la fiecare dintre cele 3 conferinte, liste de prezenta, rapoarte de
conferinta
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2 din proiect: Informare si
publicitate, sub-activitatea  A2.6 Organizarea de conferinte de presa . Rezultatul conduce la
realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va
contribui la informarea comunitatii si a actorilor relevanti cu privire la proiect si progresul
acestuia, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul
tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului
pentru indeplinirea indicatorilor asumati. Conferinta de mijloc va fi tematica – premierea
planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promovare generala a
proiectului, activitatilor si rezultatelor.
Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor
de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Rezultate previzionate

A 2.7 Participare la bursa locurilor de
muncă pentru identificarea şi recrutarea
grupului ţintă

- L2-L36 - se va participa la bursele locurilor de muncă organizate anual de către
AJOFM  în Baia Mare. Se va participa la bursele locurilor de muncă de 3 ori pe durata
proiectului, în anul 1, 2 si 3, pentru recrutarea grupului ţintă la activităţile proiectului, pentru
promovare în rândul comunităţii, dar şi a angajatorilor din zonă.  Expertul informare si
publicitate va identifica bursele organizate, va inscrie echipa de proiect  pentru participarea cu
un stand la bursa, va asigura impreuna cu expertul organizare evenimente logistica, catteringul
la evenimente, precum si realizarea si distribuirea de materiale de promovare. Expertul
recrutare Gt din partea S va fi prezent la bursele locurilor de munca pentru identificarea si
inregistrarea persoanelor care doresc sa se inscrie in proiect si sa beneficieze de servciile pe
care acesta le ofera. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii
prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate
cu privire la proiect si oportunitatile pe care le ofera (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu
persoanele informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale
proiectului). Estimam ca minim  10 % din persoanele care vor fi informate cu privire la proiect in
cadrul burselor care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect  vor fi inregistrate in
grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect. In
activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in
anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program. Mentionam ca
un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06.
Nediscriminare
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- Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si
publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de pers in grupul tinta al proiectului,
se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39,
4S41, 4S43,  4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: P1 expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate,
coordonator proiect;
S – experti recrutare GT
Resurse materiale implicate: P1 calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou.
Resurse necesare:
P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,
Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii cattering evenimente

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu derulare burse locuri de munca AJOFM - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A2.7 – 3 participari la bursele organizate de AJOFM pentru identificarea si recrutarea
grupului tinta
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2: Informare si publicitate, sub-act
A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului
la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea pers in grupul
tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului.
Pers care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de
munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si
oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu pers informate asupra proiectului
si care au primit materiale de promovare). Estimam ca minim 10 % din pers care vor fi
informate cu privire la proiect in cadrul burselor care indeplinesc conditiile de eligibilitate
impuse de proiect  vor fi inreg in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2
servicii oferite de acest proiect.
Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la
bursele locurilor de munca pentru recrutarea de pers in grupul tinta al proiectului, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.7 – minim 3 liste de prezenta cu pers participante la bursa si informate asupra proiectului
   Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2: Informare si publicitate, subact
A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului
la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in
grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul
proiectului. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la
bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire
la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu pers informate asupra
proiectului si care au primit materiale de promovare ale proiectului). Estimam ca minim 10 %
din pers care vor fi informate cu privire la proiect in cadrul burselor care indeplinesc conditiile
de eligibilitate impuse de proiect  vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia
fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect.
Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la
bursele locurilor de munca pentru recrutarea de persoane in grupul tinta al proiectului, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.7 – minim 10 % din pers care vor fi informate cu privire la proiect in cadrul burselor vor fi
inregistrate in grupul tinta al proiectului,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 2: Informare si publicitate, sub-
activitatea A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea
grupului tinta. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea
vizibilitatii proiectului la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si
inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti
care pot veni in sprijinul proiectului. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar
si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare
si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu
persoanele informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale
proiectului). Estimam ca minim  10 % din persoanele care vor fi informate cu privire la proiect
in cadrul burselor care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect  vor fi
inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de
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acest proiect.
Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la
bursele locurilor de munca pentru recrutarea de persoane in grupul tinta al proiectului, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Activitate: A. 3 Identificarea, recrutarea şi evaluarea nevoilor sociale ale grupului ţintă

Subactivităţi

A 3.1 Pregătirea documentaţiei pentru
identificarea şi recrutarea Grupului ?intă

- Aceasta subactivitate este in concordanta cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 si anume
Sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale / medicale / socio-medicale, prin faptul ca se vor oferi
servicii sociale grupului tinta de evaluare a nevoilor acestora prin aplicarea unei anchete
sociale fiecarei persoane din grupul tinta dar si activitatii 2 din ghidul conditii specifice
(interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata
muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin pregatirea
documentatiiei pentru participarea GT la activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).

- Incepand cu prima luna de proiect, se va realiza un grup de lucru complex compus din
expertul elaborare si monitorizare proceduri si instrumente, managerul de caz, experţii
recrutare grup ţintă, experti asistenti sociali, experti psihologi, expert acces piata muncii, expert
non-discriminare/egalitate de sanse din partea S, coordonatori P1, 2 si 3 care impreuna vor
elabora procedura de recrutare a GT, vor identifica formularele standard de înregistrare în
grupul ţintă, in format primit de la AM POCU si vor elabora alte instrumente necesare in
recrutarea si informarea si consilierea ulterioara a grupului tinta in privinta activitatilor
proiectului. Se vor identifica în formularele propuse de finantator (sau se vor concepe)
categoriile de grup ţintă care vor fi incluse în proiect, atât în ceea ce priveşte nivelul
educaţional, situaţia pe piaţa muncii, cât şi apartenenţa la un grup vulnerabil, cu includerea
criteriilor din ghidul specific în ceea ce priveşte declararea unei persoane ca fiind eligibile în
acest tip de proiecte. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi
destinat temei secundare 06. Nediscriminare

 In timp ce se elaboreaza procedura de implementare a activitatii de catre grupul de lucru
propus, se va elabora şi un formular de identificare nevoi/plan individual de intervenţie, cu
ajutorul căruia se vor identifica soluţiile (activităţile din proiect la care o persoană din grupul
ţintă are nevoie şi doreşte să participe), luând în considerare nevoile acestuia. Nevoile se vor
identifica prin intermediul unor intervenţii realizate de experţii proiectului (S) cu participarea
individuală a fiecărei persoane care a fost înregistrată în grupul ţintă. Paşii urmaţi în realizarea
intervenţiei la nivel de beneficiar vor fi notaţi în planul individual de intervenţie, plan care va
conţine şi un chestionar de identificare a nevoilor, aplicat de către experţii recrutare / asistenţi
sociali/ psihologi  din partea S. În funcţie de rezultatele acestor planuri individuale, se va realiza
alocarea pe activităţi a persoanelor din grupul ţintă şi anume stabilirea tipurilor de activităţi la
care acestea ar fi potrivit să participe,  în funcţie de tipurile de servicii de care au nevoie –
sociale, medicale, educaţionale, de reabilitare a locuinţelor,  juridice, astfel încât fiecare
persoană din grupul ţintă să beneficeze de minim  2 servicii – să participe la minim 2 actiivităţi
dedicate lor în cadrul proiectului.
Elaborarea şi multiplicarea pachetului de instrumente de recrutare, informare, formare  si
consiliere asupra activitatilor proiectului – minim 560, va include toate formularele / declaraţiile
care vor fi obligatorii de completat la înregistrarea persoanelor în grupul ţintă şi anume: acord
privind utilizarea datelor cu caracter personal, declaraţie privind includerea în categoriile de
grup ţintă, declaraţie privind angajamentul de participare la activităţile proiectului, declaraţie
privind evitarea dublei finanţări, etc.
Va exista o Instruire a echipei de asistenti sociali/experti recrutare grup tinta,alte tipuri de
experti implicati. Instruirea se va face la finalul elaborării formularelor de catre managerul de
caz si expertul de elaborare si monitorizare proceduri si instrumente. Vor fi oferite explicaţii
despre completarea formularelor, documentele care trebuie predate de persoane la
înregistrarea în grupul ţintă (minim copie după CI pentru inregistrare), procesul de identificare si
recrutare (utilizarea rezultatelor studiului preliminar de teren, realizarea unei baze de date cu
persoane care locuiesc in comunitatile vizate, obtinerea de date de contact, organizarea de
intalniri in comunitate pentru identificarea si recrutarea grupului tinta, aplicarea formularelor,
redirecţionarea persoanelor pe activităţi). Apoi, se vor prezenta expertilor criteriile de
eligibilitate pe care persoanele care doresc să fie inregistrati in grupul tinta trebuie sa le
indeplineasca si documentele – dovada pe care expertii le pot solicita de la grupul tinta pentru
a demonstra incadrarea lor in categoria de grup tinta vizata (daca este cazul).

- Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41,
4S43,  4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: S  (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport) , P1, P2, P3
Resurse umane implicate: S - experti recrutare GT, asistenti sociali, psihologi, manager caz,
expert acces piata muncii,  coordonator manageri caz, expert non-discriminare/egalitate de
sanse, expert monitorizare formare profesionala
P1 – coordonator proiect
P2 – coordonator proiect
P3 – coordonator proiect

Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune
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internet, mobilier birou, transport experti S.
Resurse necesare: S - masina serviciu,

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A3.1 – 560 de formulare de identificare si inregistrare in grupul tinta,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.1.
Pregatirea documentatiei pentru identificarea si recrutarea GT.
Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.1 – personal instruit pentru identificarea si recrutarea GT – asistenti sociali si experti
recrutare grup tinta
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.1.
Pregatirea documentatiei pentru identificarea si recrutarea GT.
Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT si
instruirea expertilor care vor fi responsabili cu aceasta activitate, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.1 –  minim 560 formulare pentru ancheta sociala si alte instrumente specifice pentru
interventiile sociale.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.1.
Pregatirea documentatiei pentru identificarea si recrutarea GT.
Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT si
evaluarea lor sociala pentru stabilirea serviciilor de care aceste persoane au nevoie, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Rezultate previzionate

A 3.2. Selectarea persoanelor care vor fi
înregistrate în grupul ţintă şi evaluarea
nevoilor sociale ale acestora

- Aceasta subactivitate este in concordanta cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 si anume
Sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale / medicale / socio-medicale, prin faptul ca se vor oferi
servicii sociale grupului tinta de evaluare a nevoilor acestora prin aplicarea unei anchete
sociale fiecarei persoane din grupul tinta dar si activitatii 2 din ghidul conditii specifice
(interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata
muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin identificarea
persoanelor din GT si evaluarea nevoilor pentru participarea GT la activitatile de ocupare din
proiect (si alte activitati). Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi
destinat temei secundare 06. Nediscriminare
- Această subactivitate se va derula toti cei 3 ani de proiect , din luna 2 si până în luna 36 şi va
cuprinde identificarea propriu zisa a persoanelor care vor fi inregistrate ca grup tinta al
proiectului, precum si aplicarea unor anchete sociale pentru evaluarea nevoilor sociale ale
acestora. Ancheta sociala este un instrument care va fi aplicat individual pentru fiecare
beneficiar de asistentul social , fiind o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de
culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a
persoanelor,
Sau Familiilor (in cazul de fata).
Vor fi identificate continuu minim 560 persoane, care ulterior vor fi evaluare din punct de vedere
social (pentru a exclude riscul sa nu avem in proiect minim 560 persoane la care sa putem oferi
minim 2 servicii; astfel in cazul in care o persoana paraseste GT in timpul proiectului, vom
completa permanent numarul de persoane pentru a atinge toti indicatorii proiectului si pentru a
permite accesul persoanelor in grupul tinta care apar pe parcursul derularii activitatilor), prin
organizarea de intalniri pentru promovarea proiectului (conferinte, cele 5 seminarii, burse ale
locurilor de munca, etc), intalniri care vor fi ocazia perfecta pentru identificarea si inregistrarea
persoanelor in grupul tinta, pentru stabilirea unor contacte si legaturi in vederea atragerii
persoanelor să participe la activităţile organizate prin proiect, prezentând beneficiile multiple pe
care acest proiect le oferă. Se va realiza o arhivă cu toate formularele completate de către
grupul ţintă şi documentele lor în vederea centralizării lor.
Beneficiari vor fi identificati folosind surse ca: prin contactul direct in evenimentele organizate in
activitatea de informare si publicitate (A2) si subactivitatile aferente, din bazele de date ale
solicitantului cu persoane care beneficiaza de sprijin social din comunitatile vizate din proiect,
din baza de date a scolii cu copii cu dificultati materiale. De asemenea se vor realiza actiuni in
teren de identificare a beneficiarilor – se vor ampalsa materiale de promovare a scarile
blocurilor si la portile caselor, se va face recrutarea de tip din usa in usa, iar cei interesati pot
aborda echipa proiectului fie la sediul solicitantul, fie prin intermediul telefonului, e-mailului sau
website-ului proiectului, sau chiar si pe pagina de facebook a proiectului. De asemenea, pentru
identificarea grupului tinta, vom crea si parteneriate cu SPAS, DGASPC si cu minim 3 ONG-uri,
pentru a ne sprijini cu baze de date cu beneficiari de care se ocupa pentru a-i atrage in grupul

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

177



nostru tinta.
Din experienta in implementarea altor proiecte, identificarea potentialilor beneficiari este
preponderent o activitate de teren derulata in comunitatea marginalizata vizata. De identificare
si evaluare sunt responsabili expertii suport care vor actiona ca o echipa multidisciplinara, din
care va face parte cel putin un expert recrutare si un asistent social. Expertii vor aplica
instrumentele stabilite prin procedura realizand evaluarea complexa a persoanei, atat din punct
de vedere a criteriilor de eligibilitate, cat si ca evaluare sociala, inclusiv pentru cunoasterea
problemelor de sanatate cunoscute de beneficiar, evaluare psihologica si evaluarea
vocationala, evaluarea conditiilor de locuit.. Dupa completarea documentelor  fiecarei persoane
inregistrate, dosarul individual creat catre experti va fi inaintat managerului de caz pentru
centralizare. Odată cu înregistrarea fiecărei persoane în grupul ţintă, şi completarea fiecărui
formular necesar înregistrării, datele fiecărei persoane vor fi introduse individual într-o anexă
centralizator intr-un format standard primit de la AM POCU. Acestă anexă va fi completată
succesiv şi va fi raportată online la AM POCU periodic, odată cu depunerea cererilor de
rambursare şi cererilor de plată şi va fi utilizată pentru monitorizarea indicatorilor privind grupul
ţintă şi evoluţiei acestora pe parcursul proiectului

- Prin activitatea de informare, selectare si inregistrare a persoanelor in grupul tinta, coroborata
cu efectuarea de anchete sociale individuale pentru toate persoanele care sunt inregistrate in
grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: S  (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S - experti recrutare GT, asistenti sociali, psihologi, manager caz,
expert acces piata muncii, coordonator manageri caz, expert non-discriminare/egalitate de
sanse
Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune
internet, mobilier birou, transport experti S.
Resurse necesare: S - masina serviciu,

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A3.2 minim 560 persoane informate cu privire la proiectul derulat si oportunitatile pe care
acesta la ofera
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor
sociale ale acestora.
Prin activitatea de informare despre proiect a persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta
al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 15 intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor
sociale ale acestora.
Prin activitatea de organizarea de intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii de
selectare si evaluare din pucnt de evdere social a persoanelor care vor fi introduse in grupul
tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata:
4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 560 de persoane identificate, recrutate si inregistrate in GT
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor
sociale ale acestora. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea
de informatii catre GT cu privire la proiect si la oportunitatile pe care le ofera, odata cu
inregistrarea lui in grupul tinta –
identificarea propriu zisa a persoanelor care vor fi inregistrate ca grup tinta al proiectului, va fi
urmata de aplicarea unor anchete sociale pentru evaluarea nevoilor sociale ale acestora;
rezultat : minim 560 persoane informate, inregistrate in GT, 560 anchete sociale efectuate.
Vom asigura faptul ca fiecare din cele 560 persoane va beneficia de minim 2 servicii prin
acest proiect.
Prin activitatea de informare, selectare si inregistrare a persoanelor in grupul tinta, coroborata
cu efectuarea de anchete sociale individuale pentru toate persoanele care sunt inregistrate in
grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 560 planuri interventie individuale elaborate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.

Rezultate previzionate
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2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale
ale acestora.
Prin activitatea de elaborare a planurilor de interentie pentru minim 560 persoane care vor
stabili exact care sunt serviciile de care persoanele din grupul tinta au nevoie din serviciile pe
care proiectul le ofera, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 560 de persoane introduse in Centralizatorul GT,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor
sociale ale acestora.
Prin activitatea de introducere a celor minim 560 persoane intr-un centralizator grup tinta in
format standard, se va tine evidenta tuturor activitatilor la care grupul tinta vor participa, se va
asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,
4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 5 parteneriate create pentru identificarea beneficiarilor cu SPAS, DGASPC si
ONG-uri
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 3 din proiect si anume: A3.
Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor
sociale ale acestora.
Prin activitatea de crearea de parteneriate cu institutii publice si actori privati relevanti in
domeniul proiectului care sa ne sprijine in furnizarea de informatii si baze de date cu persoane
care se potrivesc profilului solicitat pentru a putea fi selectate in grupul tinta al proiectului, se
va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Activitate: A 4.  Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie a 100 elevi de gimnaziu

Subactivităţi

A 4.1 Acordarea unor pachete integrate
pentru 100 elevi  - sprijin pentru accesul la
educaţie

- Aceasta sub – activitate corespunde cu activitatea 1 din tipuri de activitati eligibile
sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatie .Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din
invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda servicii de transport la activitatile de
after –school (sau scoala dupa scoala – A4.2. din proiect), masa şi pachete continand masuri
de acompaniere pentru sprijinul in vederea cresteri accesului la educatie.

Pe perioada anilor scolari (22 luni din cele 36 ale proiectului), incepand din luna 3 a proiectului,
ca măsură de sprijin pentru cresterea accesului si participarii elevilor de gimnaziu la educatie,
se vor acorda pachete integrate continand: transport si masa pentru elevi pe durata orelor de
after-school, plus stimulente financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si
incaltaminte (1200 lei/copil/an scolar) pentru un numar de 100 elevi din care minim 6 vor fi de
etnie roma. Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor, primirea
pachetelor continand hrana calda si stimulente financiare va fi conditionata de prezenta
acestora pe timpul activitatilor de tip scoala dupa scoala realizate in Subactivitatea 4.2
(prezenta de minim 90%). Pe durata  servirii hranei, consilierii psiho-pedagogici  vor prezenta
elevilor  informatii dar si filmulete cu privire la importanta alimentatiei sanatoase.  Participarea
copiilor din comunitatea marginalizata la educatie este foarte scazuta, chiar si in cazurile in
care sunt inscrisi oficial, iar de aceea este important sa se implementeze masuri de
imbunatatire a participarii lor la educatie. Neparticiparea sau absenta de la scoala de multe ori
este din cauza lipsei obiectelor necesare, precum ar fi hrana sau banii pentru asigurarea
obiectelor precum haine, incaltaminte, rechizite, etc. Mentionam ca un procent de min 5,1 %
din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

 Avem sprijinul unei scoli gimnaziale in proiect, care va coordona activitatile si interventiile in
domeniul educatiei. Coordonatorul proiectului din partea P2 va asigura organizarea tututor
detaliilor pentru furnizarea acestor servicii integrate, cu implicarea expertului gimnaziu.

- Activitatea conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de
stimulente financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte pe durata
a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560
persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de
copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite
timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S41, 4S43,
4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS2

- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport) si P2.
Resurse umane implicate: S  - manageri caz, coordonator manageri caz,
P2 - coordonator proiect P2, expert gimnaziu P2, consilieri psihopedagogici
Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati dotat cu calculator, multifunctionala,
conexiune internet, videoproiector, mobilier birou si Sali de clasa, P2.
Resurse necesare: Hrana pentru 100 elevi , timp de 24 luni, 21 zile / luna; Subventii – ajutoare
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pentru GT  - 1200 lei / an / copil, transport experti

Sediu proiect si spatiu derulare activitati P2  - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de stimulente financiare pe durata a 3 ani scolari, in timpul
participarii la programul scoala dupa scoala (pachete integrate ca sprijin pentru acces si
participare la educatie)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A4.  Sprijin pentru cresterea
accesului si particip?rii la educatie  a 100 elevi de gimnaziu, subactivitatii A4.1 Acordarea unor
pachete integrate pentru 100 elevi ca masura de sprijin pentru accesul la educatie.
 Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de stimulente
financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte pe durata a 3 ani
scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane
care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati
in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3
ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S43,  4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de hrana calda pe durata a 3 ani scolari, in timpul participarii la
programul scoala dupa scoala (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la
educatie)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A4.  Sprijin pentru cresterea
accesului si particip?rii la educatie  a 100 elevi de gimnaziu, subactivitatii A4.1 Acordarea unor
pachete integrate pentru 100 elevi ca masura de sprijin pentru accesul la educatie.
 Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de hrana calda la
amiaza pe durata a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din
totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va
reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii
integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea
acestuia.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43,  4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

Rezultate previzionate

A 4.2. Derularea programului „?coala după
?coala” pentru 100 elevi

- Aceasta sub – activitate corespunde cu activitatea 1 din tipuri de activitati eligibile
sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatie. Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din
invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda sprijin pentru actiuni care vizeaza
reducerea parasirii timpurii a scolii.
- Pe perioada anilor scolari (22 luni din cele 36 ale proiectului),  incepand  cu luna 3
de proiect,100 elevi de gimnaziu  din care MIN 6 de etnie roma impartiti in 10 grupe a cate 10
elevi (conform metodologiei de organizate a programului Scoala dupa scala din anul 2011), in
functie de varsta si discipline studiate, vor participa la un program de scoala dupa scoala sau
after school  (3 ore/zi program, 5 zile pe saptamana, 3 ani scolari), in care elevii vor fi asistaţi
de către consilieri psiho-pedagogi şi experti pe diverse discipline scolare, timp in care se vor
aprofunda lectiile de la orele de scoala si se vor face temele cu elevii.  Am inclus aceasta
activitate in proiect deoarece s-a identificat faptul ca dupa finalizarea orelor de scoala copii nu
sunt supravegheati de parinti  / adulti, nici la realizarea nici in timpul liber, deoarece parintii
lucreaza pana dupamasa la orele 16-18 sau chiar mai tarziu, in conditiile in care copii
finalizeaza orele de scoala la ora 12-14. Activitatile de tipul afterschool vor avea ca scop atat
cresterea calitatii rezultatelor scolare (teme, etc), cat si dezvoltarea personala a elevilor care
vor fi permanent  supravegheati de profesori si consilieri. Prin aceste servicii se va contribui la
imbunatatirea rezultatelor scolare ale copiilor aflati in risc de saracie si excluziune sociala cu
domiciliul in zona vizata de proiect. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul
proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
Se vor derula programe care promoveaza activitatile extra-curriculare cu accent pe dobandirea
de competente cheie, masuri care vizeaza desegregarea scolara, actiuni care contribuie la
cresterea stimei de sine, educatie interculturala, programe de sprijin individualizat si adaptare
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare etc., programe specifice de
promovare a regulilor elementare de igiena dezvoltate si adaptate pentru copii care sunt cel
mai afectati de saracie si au o stare de sanatate si conditii de viata precare, poluare, protejarea
biodiversitatii, Utilizarea eficientă a resurselor, rezilenta la dezastre, Schimbarile climatice,
folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile etc etc. Vom structura aceste programe in
actiuni precum: activitati de suport pentru efectuarea temelor; asigurarea de asistenta
psihopedagogica pentru recuperarea decalajelor in invatare; activitati remediale, recuperare si
remediere pentru elevii cu dificultati de invatare; activitati remediale, recuperare si remediere
pentru elevii cu dificultati de invatare; activitati de incurajare a lecturii independente si de
dezvoltare a cunostintelor generale; activitati extracurriculare regulate. Pe langa activitatile de
tip scoala dupa scoala desfasurate intr-un mediu formal in sala de clasa, vor fi organizate
activitati extracurriculare  atat pe durata anilor de scoala, cat si in vacante (vor fi minim 10
activitati extracurriculare organitare pe durata celor 3 ani ). Activitatile extracurriculare vor fi :
excursii cu scopul protejarii biodiversitatii, participarea la locuri de joaca, vizite la obiective
turistice , concursuri pe diferite tematici, asigurarea in cazuri de calamitate provocate de
evenimente meteorologice extreme. Prin asta, vom contribui la cresterea motivatiei copiilor de
a participa la activitatile de educatie formala, dar si pentru cresterea interesului copiilor din
comunitatea marginalizata pentru a participa la activitatile educationale din proiect pe durata a
3 ani scolari.
Activitatea va fi derulata si sustinuta din surse proprii inca 7 luni dupa finalizarea proiectului
(stuctura after school creata va fi mentinuta si vom asigura liberul acces si altor copii la acest
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program). Coordonatorul proiectului P2 si expertul gimnaziu vor coordona organizarea si
monitorizarea activitatii.
- Activitatea conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii
educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560
persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de
copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite
timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S37, 4S41, 4S43,  4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS2
- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport) si P2.
Resurse umane implicate: S  - manageri caz, coordonator manageri caz
P2 - coordonator proiect P2, expert gimnaziu P2, experti discipline reale si experti discipline
umane
Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati plus Sali de clasa dotat cu calculator,
multifunctionala, conexiune internet, videoproiector, mobilier
Resurse necesare: echipamente FEDR (Laptop, Multifunctionala, Birou, Scaun birou, Vitrina,
Suporti pliante, tabla interactiva), materiale derulare activitate, microbus inchiriat pentru
transportul elevilor; transport experti

Sediu proiect si spatiu derulare activitati P2  - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati educationale P2 - Str. Al Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare,
judeţul Maramureş, România

Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2 - Str. Allea Filaturii, nr. 2,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A4.2. – 1 sala clasa modernizata – dotari noi
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A4.  Sprijin pentru cresterea
accesului si particip?rii la educatie  a 100 elevi de gimnaziu, subactivitatii A4.2. Derularea
programului „Scoala dupa scoala” pentru 100 elevi
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin modernizarea unei Sali de clasa
pentru derularea programului scoala dupa scoala pentru furnizarea de servicii educationale
pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi
inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de
saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari
pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare:4S43,  4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.2. – 100 elevi participanti la programul scoala dupa scoala
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A4.  Sprijin pentru cresterea
accesului si particip?rii la educatie  a 100 elevi de gimnaziu, subactivitatii A4.2. Derularea
programului „Scoala dupa scoala” pentru 100 elevi
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii
educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560
persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de
copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite
timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43,  4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.2. – 100 elevi beneficiari de programe care promoveaza activitatile extra-curriculare,
programe de sprijin individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse si materiale
noi de invatare, programe specifice de promovare a regulilor elementare de igiena dezvoltate
si adaptate pentru copii care sunt cel mai afectati de saracie si au o stare de sanatate si
conditii de viata precare (programul scoala dupa scoala)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A4.  Sprijin pentru cresterea
accesului si particip?rii la educatie  a 100 elevi de gimnaziu, subactivitatii A4.2. Derularea
programului „Scoala dupa scoala” pentru 100 elevi
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii
educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560
persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de
copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite
timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43,  4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

Rezultate previzionate

Activitate: A 5. Servicii de consiliere socială, psiho-pedagogică, vocaţională şi socio-medicală pentru 560 persoane din Grupul ?intă

Subactivităţi

A 5.1 Servicii de consiliere socială pentru
560 persoane din Grupul ?intă

- Aceasta subactivitate este in concordanta cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 si anume
Sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale / medicale / socio-medicale, prin faptul ca se vor oferi
servicii de consiliere sociala grupului tinta dar si activitatii 2 din ghidul conditii specifice
(interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata
muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin consilierea
GT referitoare  la aspectele care tin de activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).
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- În România ultimilor ani s-au constatat numeroase modificări privind importanţa consilierii
sociale. Consilierea socială a devenit una dintre părţile cele mai importante în cadrul procesului
de incluziune socială. Tendinţa ultimilor ani la nivelul întregii Europe este de creare a centrelor
de consiliere, mai ales în contextul crizei economice, care încă nu şi-a spus ultimul cuvânt.
Furnizarea de servicii de consiliere socială şi creşterea rolului consilierii a devenit necesară,
complementară şi procedură suport în aplicarea tuturor intervenţiilor ce vizează persoana,
grupul sau comunitatea. Viaţa în ansamblul ei a devenit tot mai complexă dar şi cu aspecte ce
variază continuu si care se caracterizează prin instabilitate, fluiditate şi nedeterminare. Astfel,
selecţiile devin un proces complex şi anticiparea rezultatelor neclară.
Consilierea este ghidul suport pentru configurarea Planului Individual Intervenţie a persoanei
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.
Asistentul Social va organiza şi coordona sesiuni de consiliere socială la nivel de persoană, şi
la nivel de grup – 10 pers (min 56 grupe).
Consilierea socială vă fi un proces complex de analiză a resurselor disponibile, a resurselor
necesare, a oportunităţilor dar şi a riscurilor şi care vor trasa direcţia persoanei, a grupului şi  a
comunităţii spre ieşirea din situaţia de risc. Consilierea socială va fi oferită celor 560 de
persoane ale Grupului ?intă şi va presupune intervenţie specializată în funcţie de nevoile şi
problemele identificate. Activitatea se va desfăşura pe toată perioada de implementare a
proiectului.  Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei
secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S39, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1,
OS6

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S asistent social, manager caz, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate:  S - spatiu birou dotat cu calculator, imprimanta, conexiune
internet, mobilier birou spatiu incubator social,
Resurse necesare: S – spatiu reabilitat (incubatorul social), masina serviciu, transport experti,
materiale derulare activitate

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A5.1 –560 beneficiari de servicii de consiliere sociala
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii Activitatii 5 - Servicii de consiliere
pentru grupul tinta, Subactivitatii A5.1. servicii de consiliere sociala pentru 560 persoane.
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de
rezultat imediat:  Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc
de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest
serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.1 – 560 planuri individuale de interventie – consiliere sociala
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de
rezultat imediat:  Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc
de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest
serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.1 – minim 560 sedinte consiliere sociala individuala
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de
rezultat imediat:  Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc
de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest
serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.1 – minim 56 sedinte consiliere sociala grup de cate maxim 10 persoane
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de
rezultat imediat:  Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc
de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest
serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6
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A 5.2 Consiliere psiho -pedagogică pentru
100 elevi

- Aceasta subactivitate este corespondenta activitatii 1 din tipuri de activitati eligibile
sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatie. Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din
invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda consiliere psiho-pedagogica,
asistenta care vizeaza dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţele şi abilităţile
necesare.

- In cadrul acestei subactivitati, se va acorda de catre personal specializat din partea
P2 – expert gimanziu, coordonator proiect P2 si consilieri psiho-pedagogi - asistenţa de
specialitate pentru cei 100 elevi inclusi in grupul tinta din care min 6 de etenie roma, de la
scoala partenera  in proiect. Aceasta asistenta vizeaza dezvoltarea personală şi înzestrarea
elevilor cu cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru managementul propriului traseu
educaţional şi profesional, reprezentând un proces de pregătire şi îndrumare a elevilor către
discipline şi domenii potrivite structurii de personalitate a acestora. Acest tip de consiliere va
avea ca scop si prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. Consilierea se va face imediat după ce
elevul  a fost inregistrat în grupul ţintă, pe baza formularului de identificare a nevoilor, inainte ca
elevul sa beneficieze de serviciile educaţionale. Consilierea se va face atât la nivel de grup  -
maxim 10 persoane (aplicarea unor teste psiho-aptitudinale), cât şi individual, cu fiecare
beneficiar în parte, pe baza unei proceduri si instrumente bine stabilite.

- Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S37, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1

- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport), P2.
Resurse umane implicate:
S - coordonator manageri caz,
P2 - expert gimnaziu, coordonator proiect P2 si consilieri psiho-pedagogi
Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati dotat cu calculator, imprimanta,
conexiune internet, mobilier birou si Sali de clasa, P2.
Resurse necesare: materiale derulare activitate, microbus inchiriat pentru transportul elevilor;
transport experti
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Sediu proiect si spatiu derulare activitati P2  - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati educationale P2 - Str. Al Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare,
judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2 - Str. Allea Filaturii, nr. 2,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A5.2 – 100  de elevi din GT consiliati – consiliere psiho-pedagogica
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii Activitatii 5 - Servicii de consiliere
pentru grupul tinta, Subactivitatii A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi.  Din 560
persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de
servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale
oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – 100 fise individuale a profilului personal intocmite
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii Activitatii 5 - Servicii de consiliere
pentru grupul tinta, Subactivitatii A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi.  Din 560
persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de
servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale
oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43 si 4S45, 4S41, prin intocmirea de
fise individuale a profilului personal al fiecarui elev , ca parte a serviciilor integrate oferite
acestei  categorii de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – seturi instrumente consiliere psiho-pedagogica elaborate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii Activitatii 5 - Servicii de consiliere
pentru grupul tinta, Subactivitatii A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi.  Din 560
persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de
servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale
oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41, si 4S45 prin intocmirea de
seturi de instrumente pentru activitatea de consiliere – baterii teste, aplicatii, fise lucru, etc,  ca
parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de grup tinta din comunitatea marginalizata
care va beneficia de sprijin.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – minim 10 sesiuni consiliere psiho-pedagogica de grup – grupuri a cate maxim 10
elevi
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii Activitatii 5 - Servicii de consiliere
pentru grupul tinta, Subactivitatii A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi.  Din 560
persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de
servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale
oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala.
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Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41 si 4S45 prin organizarea de
sesiuni de consiliere de grup pentru elevi, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei
categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – minim 100 sesiuni consiliere individuala pentru 100 elevi
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii Activitatii 5 - Servicii de consiliere
pentru grupul tinta, Subactivitatii A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi.  Din 560
persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de
servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale
oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41 si 4S45 prin organizarea de
sesiuni de consiliere individuala pentru elevi, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei
categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

A 5.3 Servicii de informare şi consiliere pe
piaţa muncii pentru 308 persoane din
Grupul ?intă

- Aceasta activitate corespunde activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in
domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-
activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin servicii de informare si
consiliere profesionala.

- L1-36 - Consta in a analiza problemele,nevoile si interesele anumitor categorii
sociale privind formarea si piata muncii. Aceasta activitate se va desfasura incepand cu luna 1
de proiect, si pana in luna 36 de proiect, finalizandu-se odata cu activitatea de inregistrare a
persoanelor in grupul tinta. Aceasta activitate presupune furnizarea, pentru – minim 308
persoanele adulte (intre 16 ani si 64 ani) care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si
vor fi viitori beneficiari de masuri de ocupare– de servicii de consiliere vocationala de catre
specialisti in acest domeniu. Consilierea se va face imediat dupa ce persoana a fost
inregistrata in grupul tinta, pe baza formularului de identificare a nevoilor. Consilierea se va
face atat la nivel de grup - 10-12 persoane (aplicarea unor teste psiho-aptitudinale din care sa
reiasa meseria care i se potriveste persoanei), cat si individual, cu fiecare beneficiar in parte,
timp in care se vor discuta aspecte impreuna cu consilierul cu privire la aptitudinile persoanei,
abilitatile, situatia de pe piata muncii, precum si recomandari cu privire la calificarea de care
persoana ar avea nevoie, joburi potrivite pentru ea, sau cu privire la oportunitatea infiintarii
propriei afaceri daca persoana consiliata detine abilitati antreprenoriale. In functie de rezultatul
acestor sesiuni de consiliere  (insotite de fise de consiliere, set de teste, interpretari, profile
care reies din aceste teste), fiecare persoana consiliata va fi redirectionata spre anumite
activitati ale proiectului care ar fi relevante pentru ea: cursuri formare profesionala in domenii
cerute pe piata muncii, cursuri de consilier vocational, curs de competente antreprenoriale.

Luna 1-6: realizarea materialelor de informare si consiliere, respectiv:
• Realizare portal privind furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia
ocupatiilor
• Realizarea de instrumente de evaluare si autoevaluare a personalitatii in vederea
orientarii profesionale
• Realizarea de instrumente de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor
profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia,
chestionarul, bateriile de teste pentru utilizare fata in fata si online.
• Realizarea de instrumente pentru instruirea in metode si tehnici de cautare a unui
loc de munca utilizare fata in fata si online.
Instrumentele si metodele de evaluare vor fi realizate astfel incat sa asigure gradul cel mai
ridicat de obiectivitate inlaturand orice fel de discriminare, sa releve nivelul cunostintelor si sa
fie adaptate specificului grupului tinta, inclusiv persoanelor varstnice.
In aceasta activitate pregatitoare vor fi implicati: 1 Coordonator activitati informare si consiliere
pe piata muncii, 1 Consilier informare si orientare pe piata muncii- pregatire instrumente de
consiliere si 1 consilier  expert piata muncii.

Intre luna 7 si luna 36, Serviciile de informare si consiliere profesionala privind cariera vor fi
acordate, in mod individual si in grup celor 308 persoane in cautarea unui loc de munca, astfel:
308 persoane x 20 ore consiliere individuala /persoana=6160 ore consiliere individuala
Consiliere in grup: 30 grupe de 10-12 persoane vor participa la 20 sesiuni de consiliere in grup
x 4 ore/sesiune =2400 ore consiliere in grup
5 ore/persoana x 308 persoane =1520 ore intocmirea rapoartelor de consiliere si a
recomandarilor.
Total 10.080 ore de consiliere bugetate in 30 luni=336 ore/luna/4 consilieri=84
ore/luna/consilier
Fiecarui beneficiar din grupul tinta ii vor fi acordate 100 ore de servicii de consiliere, care
constau in:
a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, care ofera
persoanei solicitante informatii privind:
• locurile de munca vacante aflate in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de
munca;
• locurile de munca vacante aflate in baza de date a Sistemului electronic de mediere
a muncii - SEMM;
• ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca;
• conditiile impuse de angajatori;
• gama de servicii oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
Serviciile de evaluare si autoevaluare a personalitatii, au ca scop stabilirea compatibilitatii
dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata
fortei de munca.
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 Consilierul, in functie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente
si tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor
in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste.
Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate consilierul va stabili pasii pe
care persoana consiliata trebuie sa ii urmeze pentru alegerea ocupatiei/meseriei, cu ajutorul
cursurilor de formare profesionala, ca masura activa in vederea incadrarii in munca.
c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in
vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
Serviciile de instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, constau, in principal,
in exercitii privind intocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intentie, a scrisorii de
multumire, simularea unui interviu.
Consilierul, la incheierea perioadei de informare si consiliere profesionala, va redacta o
recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesionala sau la
masura de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente ori pentru
initierea unei afaceri.

- Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S41, 4S43,  4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1

- Responsabil : P3 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: P3 – coordonator activitati informare si consiliere pe piata muncii,
consilier orientare vocationala, expert piata muncii, coordonator implementare si monitorizare
activitati, expert multimedia pentru informare si consiliere
S – manageri caz, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate:  P3 - 2 spatii birouri, 1 masina, Mobiler de birou (dulapuri, rafturi,
mese de birou,
scaune), 2 videoproiectoare, 6 laptopuri, 2 calculatoare (unitate + ecran), 1 calculator All in
One, 1 imprimanta color, 1 multifunctional alb-negru, 2 scanere, 1 aparat foto, 1 flipchart, 2
telefoane mobile
Resurse necesare: P3 – spatiu inchiriat pentru sesiuni de consiliere, materiale derulare
activitate, echipamente FEDR (Multifunctionala, Calculatoare, scaune, mese birou, telefon,
biblioteca/raft, aparat video, microfon, stabilizator filmare, software), hrana pentru participanti la
cursuri

Spatiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare,
judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R. A5.3. - 308 fise individuale a profilului personal
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41, prin elaborarea de fise individuale ale profilului personal al fiecarui beneficiar de
sesiuni de consiliere, pentru a descoperi vocatia acestuia si serviciile de care are nevoie sa
beenficieze din cele oferite de proiect in domeniul ocuparii, ca o parte a serviciilor integrate
oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate
vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

  R. A5.3. – minim 308 Cv-uri pregatite de beneficiari cu asistenta consilierului vocational
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin pesroanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri
de ocupare in a-si realiza propriul CV pe care apoi sa il utilizeze pentru a-si facilita accesul pe
piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - seturi de teste pentru utilizare fata in fata si online realizate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
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din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin pesroanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri
de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. – o platforma on-line pentru informare si consiliere privind piata muncii
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin pesroanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri
de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3.-  minim 20 sesiuni de consiliere in grup
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin pesroanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri
de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. – minim 308 rapoarte si recomandari individuale privind ocuparea GT
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin pesroanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri
de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - 308 pers beneficiare ale consilierii vocationale
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - 308 seturi teste aplicate,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308
persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane
din grupul tinta -persoane peste 18 ani  care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor
beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru
ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata
muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,
asistenta juridica pentru reglementarea actelor,  servicii sociale, medciale si socio-medicale.
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43,
4S45, 4S41, prin aplicarea de baterii de teste si alte instrumente utilizate in sesiunile de
consiliere individuala si de grup, ca parte a setului de servicii integrate oferite acestei categorii
de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin.
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Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

A 5.4 Consiliere şi educaţie socio-
medicală pentru minim 152 persoane din
Grupul ?intă

- Aceasta subactivitate corespunde activitatii 4 din ghidul solicitantului si anume
Sprijinirea dezvoltarii  / furnizarii de servicii (socio-medicale) in cadrul centrelor comunitare
integrate. Pana in luna 18, cand incubatorul /centrul comunitar integrat) va putea fi functional,
aceste servicii vor fi oferite in spatiile puse la dispozitie de solicitant.
- Subactivitatea va fi desfăşurată din luna 1 de proiect şi până în luna 36 şi va
cuprinde furnizarea unor servicii de consiliere medico – sociale pentru persoanele din grupul
ţintă. – minim 152, indiferent de varsta, cu accesul liber tuturor persoanelor care doresc sa
beneficieze de aceste servicii. Serviciile oferite in cadrul acestui incubator vor fi  destinate
persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, inclusiv etnicilor romi (minim 35
persoane), persoanelor cu dizabilitati (minim 10), varstnicilor (minim  75), dar si altor persoane
din grupul tinta – persoane apte de munca, persoane cu conditii precare de locuit, etc.
Serviciile vor fi oferite de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar şi asistentul
social (S) pentru reducerea mortalităţii infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creşterea
numărului de persoane din comunităţile marginalizate înscrise la medicul de familie şi
beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecţioase
etc, prevenirea şi/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a
copilului şi adultului, reducerea mortalităţii materne, creşterea numărului de beneficiari de
servicii şi programe privind sănătatea reproducerii /planificarea familială. Mentionam ca un
procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
Aceste servicii vor fi oferite pana in luna 18 prin intermediul a unor campanii in cadrul carora
vor fi organizate 3 seminarii/mese rotunde (fiecare cu participarea a minim 25-26 persoane),
seminarii tematice cu continut precum: stil de viata sanatos, igiena, alimentatie sanatoasa,
planificare familiala, etc . Seminariile vor fi organizate de catre expertii solicitantului, cu
implicarea medicului angajat, asistentilor medicali angajati, precum si a altor medici specialisti
pe diferite domenii. Aceste seminarii vor fi organizate in spatii special amenajate, detinute de
catre solicitant.
Din luna 19 de proiect, vor mai fi organizate inca minim alte 3 seminarii in cadrul incubatorului
socio-medical infiintat (fiecare cu participarea a minim 25-26 persoane). Aceste servicii vor fi
oferite si individual beneficiarilor proiectului prin intermediul incubatorului socio-medical infiinţat
prin proiect de către beneficiarul proiectului, care va fi functional din luna 19 de proiect.  Acest
incubator va funcţiona permanent pe durata proiectului şi va asigura sustenabilitatea proiectului
şi a serviciilor integrate deoarece va funcţiona minim 7 luni după finalizarea proiectului, cu
susţinere din partea solicitantului, care va administra acest incubator. Consilierea se va face pe
baza unor fişe individuale de intervenţie şi pe bază de programare prealabilă (psiholog).
Incubatorul va avea sediul în zona propusa pentru interventia proiectului, fiind in proprietatea
solicitantului. Fiecare persoană care va beneficia de astfel de servicii va avea un dosar de
intervenţie. Accesul persoanelor din grupul ţintă la serviciile acestui incubator va fi liber,
conditionat fiind doar de incadrarea persoanelor si inregistrarea lor in grupul tinta prealabilă.
Consilierea si educatia socio –medicala va fi urmata de serviciile medicale propriu zise oferite
persoanelor din grupul tinta (oferite de medic si asistenti medicali , pe baza de programare
prealabila facuta de consilierul pe piata muncii, consilierul psihpedagog, asistentul comunitar,
mediatorul sanitar sau asistentul social  beneficiarilor).
- Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare
imediata: 4S39, 4S41, 4S43,  4S44, 4S45. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1,
OS6
Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S manageri caz, asistent social, mediator sanitar, asistent
comunitar, expert acces piata muncii, coordonator manageri caz, medic si asistenti medicali,
coordonator voluntariat, psiholog
Resurse materiale implicate:  S - spatiu birou dotat cu calculator, imprimanta, conexiune
internet, mobilier birou spatiu incubator social, spatii organizare primele 3 seminarii,
Resurse necesare: S – spatiu reabilitat (incubatorul social), masina serviciu, transport experti,
materiale derulare activitate,
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Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A5.4 – minim 152 pers beneficiare de consiliere socio-medicala de grup (seminarii) si
individuala
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.4 Consiliere si educatie socio-medicala pentru minim 152
persoane (care se va derula prin intermediul seminariilor pana in luna 18 si in cadrul
incubatorului socio-medical pe durata a ultimelor 18 luni pe perioada derularii proiectului si
inca 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului). Vom asigura liberul acces la aceste
servicii pentru toate persoanele din grupul tinta al proiectului, indiferent de varsta, sex sau alte
criterii. Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului
de rezultat imediat:  Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in
risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest
serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

Rezultate previzionate
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R.A5.4 – 6 seminarii organizate cu cate minim 25-26 participanti fiecare, liste prezenta,
agende, rapoarte seminarii
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.4 Consiliere si educatie socio-medicala pentru minim 152
persoane care se va derula prin intermediul acestor seminarii pana in luna 18). Vom asigura
liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul tinta al proiectului, indiferent
de varsta, sex sau alte criterii. Vom urmari ca la aceste seminarii sa avem un numar minim de
participanti 152 din grupul tinta al proiectului (din categorii precum: persoane adulte, apte de
munca, sau elevi, persoane cu dizabilitati, femei insarcinate, romi etc), cu invitati persoane
specialiste in domeniul socio-medical care sa sustina seminariile.
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de
rezultat imediat:  Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc
de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest
serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.4 – minim 152 fise interventie consiliere socio-medicala
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 5 - Servicii de consiliere pentru
grupul tinta, subactivitatii A5.4 Consiliere si educatie socio-medicala pentru minim 152
persoane (care se va derula in cadrul incubatorului socio-medical pe durata a ultimelor 18 luni
pe perioada derularii proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului). Vom
asigura liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul tinta al proiectului,
indiferent de varsta, sex sau alte criterii. Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va
contribui la indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39:  Servicii functionale oferite la
nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii
sociale, medicale si socio-mediale) prin organizarea de sesiuni individuale de consiliere socio-
medicala in cadrul incubatorului social prin intomcirea de fise de interventie pentru fiecare
dintre cei minim 152 beneficiari ai acestor servicii. Acest serviciu va constitui un procent de
25% din procentul de 75% asumat ca indicator.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39,
4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

Activitate: A 6. Servicii de instruire şi calificare Grup ?intă

Subactivităţi

A 6.1 Cursuri de iniţiere / calificare în
domenii cerute pe piaţa locală a muncii

-Aceasta activitate corespunde activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3.
Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin servicii de formare profesionala.
Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

-Aceasta subactivitate se va derula din luna 1 si pana in luna 36 de proiect.
Luna 1-6, pregatirea activitatii, care consta in:
• elaborare procedura implementare activitate impreuna cu expertul proceduri S
pregatirea structurii bazei de date si a formularelor pentru inregistrarea cursantilor, conform
legislatiei: cereri de inscriere, declaratii, contracte de formare, dosare ale cursantilor,
parteneriate pentru practica.
• actualizarea platformei electronice de invatare ca sprijin pentru formare
• pregatirea continutului si a formatului materialelor de invatare in forma tiparita si
electronica. Fiecare curs va contine teme privid dezvoltarea durabila si va fi adaptat
persoanelor cu dizabilitati  prin realizarea unei arhive de materiale audio, video, grafice,cu scop
didactic pentru achizitionarea competentelor dorite de catre GT.
• identificarea si selectarea formatorilor si a partenerilor pentru practica
Pregatirea subactivitatii va fi realizata de: coordonatotul activitatilor de formare,  responsabil
mijloace multimedia de invatare, formatori.
Incepand cu luna 7, va avea loc Organizarea si derularea cursurilor de calificare.
Vor fi luate in considerare caracteristicile specifice participantilor, nevoile si posibilitatile lor de
asimilare,nivelul anterior de cunostinte.
Parcursurile de formare vor fi definite avand in vedere flexibilitate in organizarea timpului,
logisticii si medodelor de formare Etape pentru organizarea cursurilor:autorizarea,inscrierea
cursantilor, formarea grupelor,stabilirea locatiilor,definitivarea orarelor,mutiplicarea si
distribuirea materialelor de curs,pregatirea logisticii.
Vor fi organizate 7 cursuri de initiere / specializare / calificare, in functie de necesarul de pe
piata muncii, stabilit in urma cercetarii preliminare de dinaintea depunerii proiectului, coroborat
cu nevoile personalizate exprimate de grupul tinta in urma activitatii de consiliere in cariera. In
urma cercetarii preliminare din anunturile din ziare, rapoartele AJOFM si anunturile de recrutare
online, cele mai multe locuri de munca disponibile sunt in domeniile: Muncitori constructii
(dulgheri, finisori, zidari, faiantatori), barman /ospatar, vanzator, bucatar/pizzer/ personal
bucatarie, agenti vanzari/ departament vanzari, instalator/tamplar, confectii, personal curatenie.
estimam ca vom organiza 4 grupe de cursuri (2 de nivel 2 si 2 de nivel 3)  estimarile efectuate
in momentul analizei de nevoi conducandu-ne la propunerea urmatoarei configuratii:
• Zidar-pietrar-tencuitor – Nivel  3, 720 ore; - 1 curs cu 28 de participanti
Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica – 1 curs cu 28 de participanti;]
lucrator in comert, nivel 2, 360 ore; - 1 curs cu 28 de participanti;
• frizer, nivel2,  360 ore - 1 curs cu 28 de participanti.
Pentru lista de rezerva propusa  in cazul in care situatia cererii si ofertelor locurilor de munca
se va modifica pana la data implementarii proiectului partenerul are in vedere cel putin o
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alternativa pentru cursurile propuse, astfel:
• masinist la terasamente, 720 ore
• operator introducere prelucrare si validare date, 720 ore
operator CNC, 720 ore
• lucrator in alimentatie, nivel 2, 360 ore;
.       confectioner/asamblor – nivel 2, 360 ore;
In cazul in care ipotezele se vor adeveri si va fi nevoie  de inlocuirea unuia dintre programele
propuse va fi intiata o procedura specifica de inlocuire a programului de formare cu respectarea
bugetului aprobat.
In oferta de calificare vom mentiona toate cele 10 cursuri, urmand ca GT sa aleaga maxim 4
cursuri, prioritizate.

Din analiza preliminara a persoanelor din zona marginalizata vizat de proiect, reiese nevoia de
organizare a unor cursuri de competente cheie comune mai multor ocupatii, respectiv:
competente informatice, Comunicare in limba oficiala, Comunicare in limbi straine, Competente
de baza in matematica, stiinta, tehnologie, Competenta de a invata,Competente sociale si
civice, Competente antreprenoriale (va fi organizat de P1), Competenta de exprimare culturala.
Fiecare din cele opt competente cheie este considerata la fel de importanta, deoarece poate
contribui in egala masura la reusita individului care traieste intr-o societate bazata pe
cunoastere.
Aceste cursuri vor avea o durata de 120 ore fiecare, din care 1/3 teorie si 2/3 practica
organizata pe 2 grupe.
Estimam ca dintre aceste cursuri vom organiza 3 grupe x maxim 28 persoane=  84 persoane
astfel:
competente informatice  - 120 ore -  3 cursuri a cate 28 de participanti
Pentru lista de rezerva propusa  in cazul in care situatia analizata se va modifica pana la data
implementarii proiectului partenerul are in vedere cel putin o alternativa pentru cursurile
propuse, astfel:
Comunicare in limba oficiala
Competente de baza in matematica, stiinta, tehnologie
Competente sociale si civice/dezvoltare durabila
Competenta de exprimare culturala
Competenta de a invata
Comunicare intr-o limba straina (alta decat engleza)
In cazul in care ipotezele se vor adeveri si va fi nevoie  de inlocuirea unuia dintre programele
propuse va fi intiata o procedura specifica de inlocuire a programului de formare cu respectarea
bugetului aprobat.
Cel putin 196 persoane vor urma unul din aceste 7 cursuri, iar pentru sprijinirea participarii la
cursuri, persoanele vor primi cate o subventie, in limita a maxim 5 lei/ora, dar si sprijin pentru
transportul la cursuri. Se vor forma 7 grupe a cate maxim 28 cursanti / curs, partea teoretica
fiind predata de catre lectori cu experienti si pregatire in domeniu, urmand ca partea practica sa
se desfasoare si la firme specializate in domeniile studiate, pe grupe a cate maxim 14 cursanti.
Sunt utilizate metode noi,inovatoare in formarea adultilor adaptate persoanelor din grupul tinta.
La final va avea loc examenul final si certificarea cursantilor de catre comisii stabilite de AJPIS.
In urma acestor cursuri, minim 85% - 166 persoane vor obtine un certificat ANC. Din aceste
persoane absolvente, minim  55 vor fi plasate pe piata muncii prin subventionarea locului de
munca, stagii pentru absolventi de invatamant superior.
Aceasta activitate va fi monitorizata de Expertul in  formare profesionala S , care va monitoriza
derularea cursurilor si conditiile pentru acordarea de subventii, acordand subventiile
absolventilor certificati.
Expertii din partea P1 vor organiza activitatea prin lectori si coordonatori, colaborand cu S.

-Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S41, 4S43, 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare
profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3.

-Responsabili: P3, S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: P3 coordonator implementare activitati,  coordonator activitate
formare, lectori cursuri nivel  2 si 3 si competente cheie, experti evaluatori cursuri, Expert
multimedia pentru formare
S Coordonator manageri caz, Expert formare profesionala
Resurse materiale implicate:
P3 - 2 spatii birouri, 1 masina, Mobiler de birou (dulapuri, rafturi, mese de birou, scaune), 2
videoproiectoare, 6 laptopuri, 2 calculatoare (unitate + ecran), 1 calculator All in One, 1
imprimanta color, 1 multifunctional alb-negru, 2 scanere, 1 aparat foto, 1 flipchart, 2 telefoane
mobile, platforma electronica  invatare
Resurse necesare:  max 196  de subventii pentru participantii la cursuri (S)
P3 Transport cursanti,  spatiu inchiriat pentru cursuri, materiale derulare activitate,
echipamente FEDR (Multifunctionala, Calculatoare, scaune, mese birou, telefon, biblioteca/raft,
aparat video, microfon, stabilizator filmare, software), hrana pentru participanti la cursuri

Spatiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare,
judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati formare profesionala P3 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare,

Amplasamente
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judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

R.A6.1 – 7 grupe de curs organizate cu minim 196 participanti la cursuri
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 6. Servicii de instruire si calificare
GT, subactivitatii A6.1  Cursuri de initiere/calificare in domenii cerute pe piata locala a muncii.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la
incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de
masuri de ocupare 247 pers – 80%) prin furnizarea de servicii de formare profesionala –
cursuri initiere si calificare organizate de  P3 pentru minim 196 persoane, din care minim 80%,
adica 157 persoane vor fi certificate si vor primi subventii de participare.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de
formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.1 – minim 157 de persoane calificate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 6. Servicii de instruire si calificare
GT, subactivitatii A6.1  Cursuri de initiere/calificare in domenii cerute pe piata locala a muncii.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la
incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de
masuri de ocupare 247 pers – 80%) prin furnizarea de servicii de formare profesionala –
cursuri initiere si calificare organizate de  P3 pentru minim 196 persoane, din care minim 80%,
adica 157 persoane vor fi certificate si vor primi subventii de participare.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de
formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.1 –  maxim 196 subventii acordate pentru participarea la cursuri
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 6. Servicii de instruire si calificare
GT, subactivitatii A6.1  Cursuri de initiere/calificare in domenii cerute pe piata locala a muncii.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37:(Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la
incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de
masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala –
cursuri initiere si calificare organizate de  P3 pentru minim 196 persoane  care  primi subventii
de participare in urma absolvirii cursurilor.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de
formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.1 –  material e de formare tiparite si electronice adaptate grupului tinta realizate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 6. Servicii de instruire si calificare
GT, subactivitatii A6.1  Cursuri de initiere/calificare in domenii cerute pe piata locala a muncii.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37:(Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la
incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de
masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala –
cursuri initiere si calificare organizate de  P3 pentru minim 196 persoane  care  primi subventii
de participare in urma absolvirii cursurilor.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de
formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

Rezultate previzionate

A 6.2  Cursuri de specializare şi
perfecţionare în domeniile: Consilier
Vocaţional şi comunicare în limba engleză

 – Aceasta activitate corespunde activităţii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3.
Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin servcii de fornare profesionala.
Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.
-Cursurile vor fi organizate de P1 prin lectori cu experienţă şi pregătire în domeniu (in
colaborare cu expertul formare profesionala S care va ajuta la formarea gruperlor de curs), în
perioada – luna 7 şi luna 12 de proiect. În urma identificării persoanelor din grupul ţintă cu studii
superioare care se vor dovedi prin sesiunile de consiliere în carieră că deţin abilităţi sociale,
pedagogice, competenţe psihologice, de comunicare, cel puţin 14 persoane vor urma aceste
cursuri de specializare. De asemenea, alte 14 persoane care vor fi identificate ca detin abilitati
de comunicare in limba straina,  vor participa la cursul de comunicare in limba engleza  care il
vor utiliza pentru predarea lui ulterioara in cadrul activitatilor incubatorului – catre persoanele
din grupul tinta sau alte persoane din comunitate care doresc acest curs si au nevoie de
competente de utilizare a limbii engleze  pentru munca pe calculator, call-center sau chiar
pentru munca in strainatate. În urma acestor cursuri, unele dintre acestea urmand a fi incluse în
echipa incubatorului social, urmând să ofere aceste servicii – de consiliere si formare in limba
engleza pentru alte persoane din grupul ţintă (peer-learning/peer-education) care vor avea
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nevoie pe durata proiectului şi după finalizarea lui de consiliere vocaţională si formare
–comunicare in limba engleza.
-Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37,
4S38, 4S41, 4S43, 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare
profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la
indeplinirea OG si OS3.
-Responsabil: P1 si S S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: P1 coordonator proiect  P1, expert formare profesionala, lectori
cursuri
S – expert formare profesionala, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, masina serviciu, conexiune internet,
mobilier birou
Resurse necesare: P1 - spatiu birou si spatiu pentru activitatea de formare profesionala,
masina serviciu si transport experti, maxim 28 de subventii pentru participantii la cursuri, hrana
pentru participantii la cursuri

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu derulare activitati formare profesionala P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare,
judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A6.2 – 2 cursuri de specializare/perfectionare  organizate a cate 14 persoane fiecare
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 6. Servicii de instruire si calificare
pentru GT, subactivitatii A6.2 Cursuri de specializare si perfectionare in domeniul: Consilier
vocational si comunicare in limba engleza. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de
rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din
numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea
de servicii de formare profesionala pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adica 23
persoane vor fi certificate si vor primi subventii de participare.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul
ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.2 – 28 cursanti dintre care minim 23  absolventi certificati
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 6. Servicii de instruire si calificare
pentru GT, subactivitatii A6.2 Cursuri de specializare si perfectionare in domeniul: Consilier
vocational si comunicare in limba engleza. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de
rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din
numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea
de servicii de formare profesionala pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adica 23
persoane vor fi certificate.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul
ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.2 –  maxim 28 subventii acordate pentru participarea la cele doua cursuri.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii 6. Servicii de instruire si calificare
pentru GT, subactivitatii A6.2 Cursuri de specializare si perfectionare in domeniul: Consilier
vocational si comunicare in limba engleza. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de
rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din
numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea
de servicii de formare profesionala pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adica
minim 23 persoane vor fi certificate si maxim 28 persoane vor primi subventii de participare.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul
ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala si sprijin pentru
participare la formarea profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

Rezultate previzionate

Activitate: A 7. Activităţi de susţinere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din Grupul ?intă

Subactivităţi

191



A 7.1  Organizarea de cursuri
antreprenoriale pentru 84 persoane din
Grupul ?intă

-Aceasta activitate corespunde activităţii 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.1. – acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta –
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru infiintarea unei afaceri sub forma
unor servicii de formare profesionala antreprenoriala, dar si activităţii 2 din ghidul conditii
specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe
piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin servcii
de fornare profesionala. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min
56% din totalul proiectului.
-Activitatea se va derula în perioada cuprinsă între luna 1 şi luna 12 de proiect şi va consta în
organizarea unor cursuri de competenţe antreprenoriale de specializare pentru persoane din
grupul ţintă care deţin abilităţi antreprenoriale, rezultate din fişa individuală de intervenţie şi din
testele şi rezultatele obţinute în urma sesiunilor de consiliere în carieră. Se vor forma maxim 3
grupe de curs a câte maxim 28 cursanţi / grupă = 84 cursanti. Cursurile se vor derula succesiv
(Expertul formare profesionala S va colabora la formarea grupelor de curs) şi vor fi susţinute de
către lectori din partea P1 cu experienţă şi cu pregătire profesională în domeniu, fiecare curs
având o durată de 45 ore (3-4 săptămâni). În cadrul cursurilor, se va învăţa despre paşii in
infiintarea unei afaceri (chestiuni legislative şi intocmirea planului de afaceri), şi despre
gestionarea unei afaceri. În cadrul acestui curs, pe lângă noţiuni teoretice, cursanţii vor dobândi
şi competenţe practice în a întocmi un plan de afaceri realist pentru afacerea care doresc să o
înfiinţeze, cu sprijinul lectorilor specializaţi în domeniu, planuri de afaceri cu care cei care
doresc, pot să participe în competiţia de planuri de afaceri pentru subvenţiile oferite în valoare
de 25.000 euro. Aceste subvenţii vor fi oferite pentru infiintarea unor firme reale de catre
absolventii acestui curs de competente antreprenoriale. Vizăm un număr de participanţi la curs
de minim 84 persoane, dintre care minim 68 (80%) vor absolvi acest curs cu certificate
acreditate de către ANC. Absolventii vor primi si o subventie in valoare de maxim 5 lei /ora
pentru participarea la curs.
-Activitatea conduce la realizarea  indicatorului de rezultat imediat 4S37:  Persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care dobândesc o calificare
la încetarea calităţii de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de
măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru
minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate.
Activitatea  contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea  OG si OS3

-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: P1 coordonator proiect, coordonator activitate de antreprenoriat,
lector curs, expert antreprenoriat P1,
S – expert formare profesionala, manageri caz, asistent social, psiholog, coordonator manageri
caz,
Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou
Resurse necesare: P1 - spatiu birou si spatiu pentru activitatea de formare profesionala,
masina serviciu si transport experti, maxim 84 de subventii pentru participantii la cursuri, hrana
pentru participantii la cursuri
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Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu derulare activitati formare profesionala P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare,
judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A7.1 – 84 de persoane cursate in domeniul competentelor antreprenoriale, 3 grupe de curs
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.1  Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84
persoane.
Rezultatul conduce la realizarea  indicatorului de rezultat imediat 4S37:  Persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare
la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de
masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru
minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

R.A7.1 - minim 68 cursanti certificati
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.1  Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84
persoane.

Rezultate previzionate
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Rezultatul conduce la realizarea  indicatorului de rezultat imediat 4S37:  Persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare
la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de
masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru
minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul
ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

R.A7.1 – maxim 84 beneficiari de subventii pentru participarea la curs
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84
persoane.
Rezultatul conduce la realizarea  indicatorului de rezultat imediat 4S37:  Persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare
la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de
masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru
minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate si maxim
84 vor primi subventii in urma participarii la curs daca au absolvit cursul.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala si sprijin pentru
participarea la formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

A 7.2  Concurs de planuri de afaceri  – Aceasta activitate corespunde activităţii 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.1. – acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta –
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru infiintarea unei afaceri sub forma
unui sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, analiza si selectarea planurilor. Mentionam ca
activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.
-Concursul de planuri de afaceri va avea loc după finalizarea cursurilor de competenţe
antreprenoriale şi certificarea absolvenţilor (pe baza unei proceduri dinainte stabilite impreuna
cu expertul proceduri S), intre lunile 10 si 15 de proiect, cu implicarea S ( a expertului
dezvoltarea antreprenoriat S care va coordona activitatea si se va asigura de indeplinirea
conditiilor pentru acordarea celor 35 subventii).  Estimăm  participarea a minim 50 persoane la
acest concurs de planuri de afaceri (pot sa participe si alte persoane din grupul tinta care au
studii in domeniul antreprenoriatului, si detin abilitati antreprenoriale), dintre care primii 35 în
ordinea punctajului obţinut vor beneficia de câte o subvenţie de 25.000 euro pentru punerea în
aplicare a planului de afaceri. Pe perioada derulării concursului, participanţii vor beneficia de
consultanţă de specialitate din partea experţilor proiectului în întocmirea planului de afaceri
–coordonator activitate antreprenoriat. Experţii din partea partenerului proiectului si a S vor
realiza un set de criterii de evaluare a conformităţii şi a calităţii planului de afaceri,cu punctaje
bine stabilite. In aceste criterii de evaluare, se va acorda punctaj suplimentar acelor planuri de
afaceri care vor prevedea angajarea a minim 2 persoane din grupul tinta al proiectului si acelor
planuri de afaceri care vor prevedea  folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile.
Mentionam ca un procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare
01. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor.  Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul
proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
 Apoi, se va constitui o comisie de selecţie a planurilor de afaceri care va include obligatoriu un
număr impar de membri din care vor face parte reprezentanţi ai partenerului si ai S, al Mediului
de afaceri şi a Patronatelor din aria de implementare a proiectului. Va fi stabilit un deadline
pentru depunerea planurilor şi va fi realizat un clasament al planurilor în ordinea punctajului
după evaluarea lor, precum si o premiere la finalul concursului.
Primii 35 participanţi vor beneficia de o subvenţie maximă pentru un plan de afaceri aprobat de
25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă. Pentru subvenţia acordată este obligatorie angajarea a
minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite (se va sustine ocuparea pe cont propriu a
antreprenorilor). Afacerile înfiinţate trebuie să funcţioneze minimum 12 de luni pe perioada
implementării proiectului şi să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni.
Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcţionării afacerii, inclusiv obligaţia
menţinerii locului de muncă ocupat, şi poate fi contabilizată pe perioada implementării
proiectului sau după finalizarea implementării.  Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru
înfiinţarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere, va fi condiţionată de înfiinţarea
firmei (costurile aferente înfiinţării companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 3.1.).
-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor sa isi infiinteze
o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa participe la un concurs de planuri de afaceri. Din cele
90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont
propriu. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45
prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu şi dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea  OG si OS3
-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
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Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat,
lector curs,
S Expert dezvoltare antreprenoriat, coordonator manageri caz
Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou
Resurse necesare: P1 - spatiu birou si spatiu pentru activitatea de formare profesionala,
masina serviciu si transport experti

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A7.2. - 1 concurs de planuri de afaceri organizat
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.2  Concurs de planuri de afaceri.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat iemdiat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor sa isi
infiinteze o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa participe la un concurs de planuri de afaceri.
Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe
cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

R.A7.2 –1 regulament concurs planuri de afaceri elaborat
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.2  Concurs de planuri de afaceri.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat iemdiat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor sa isi
infiinteze o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa participe la un concurs de planuri de afaceri.
Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe
cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

R.A7.2 – minim 50 de participanti concurs,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.2  Concurs de planuri de afaceri.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat iemdiat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor sa isi
infiinteze o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa participe la un concurs de planuri de afaceri
minim 50 persoane care detin abilitati antreprenoriale. Din cele 90 persoane care vor obtine
un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

R.A7.2 – maxim 35 premianti concurs
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.2  Concurs de planuri de afaceri.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
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peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% (Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin
ocupare pe cont propriu) prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care
vor sa isi infiinteze o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa participe la un concurs de planuri
de afaceri minim 50 persoane care detin abilitati antreprenoriale, concursul avand ca
premianti pe primele 35 persoane participante, in ordinea punctajului obtinut la planul de
afaceri. Premiul va consta intr-o subventie de maxim 25.000 / firma infiintata / persoana
premianta.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

A 7.3. Înfiinţare şi dezvoltare 35 firme – Aceasta activitate corespunde activităţii 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de acordarea de subventii pentru
infiintarea de noi afaceri.
-Activitatea se va derula din luna 13 şi până în luna 36. Înfiinţarea firmelor va urma imediat
după finalizarea concursului de planuri de afaceri şi va îndeaproape supravegheată de experţii
în antreprenoriat si mentorii din partea P1, dar si expertului dezvoltare antreprenoriat din partea
S (care va asigura indeplinirea conditiilor acordarii celor 35 granturi), care vor oferi consultanţă
celor 35 antreprenori în chestiuni legislative – alegere tip de firmă, rezervare denumire,
intocmire act constitutiv, obţinere certificat inregistrare, deschidere cont bancar, etc, dar şi în
implementarea planului de afaceri prin achizitionarea echipamentelor/dotărilor/licenţelor
necesare şi în angajarea a cel puţin unei persoane cu normă întreagă, pentru minim 19 luni.
Pentru  Noile firme infiintate care vor primi  subventii se va solicita o declaratie pe proprie
raspundere ca acestea nu incalca principiul alocării financiare acordate în conformitate cu
prevederile prezentei scheme, respectiv ca nu vor depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro
(100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul
terţilor sau contra cost) ajutor de minims acordat, cumulat, in ultimii 3 ani calendaristici. In
procesul de acordare a subventiilor pentru firmele nou-infiintate, se vor respecta conditiile si
prevederile din SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în
comunităţile marginalizate.

Se va monitoriza funcţionarea afacerii şi după luna 36 de proiect, pentru a asigura respectarea
condiţiei ca afacerea şi cel puţin un angajat să fie menţinut pe post minim incă 7 luni .
Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o
subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru
trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni.
Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe
cont propriu.
Activitatea  contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu şi dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea  OG si OS3

-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat,
mentori firme nou-infiintate, expert antreprenoriat P1
S Expert dezvoltare antreprenoriat, responsabil asistenta juridica, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate:, calculator, imprimanta, mobilier birou, conexiune internet  P1.
Resurse necesare: subventii pentru cele 35 firme nou infiintate (S)
P1 - spatiu birou, masina serviciu si transport experti

16 August 2018 - 15 Martie 2020
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MUNICIPIUL BAIA MARE

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A7.3 - 35 de firme infiintate in zona de actiune a proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.3. Infiintare si dezvoltare 35 firme
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
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de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o
subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru
trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni.
Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe
cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

R.A7.3 -  35 micro-granturi acordate, fiecare a cate maxim 25.000 euro
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii A7.3. Infiintare si dezvoltare 35 firme
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o
subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru
trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni.
Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe
cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3

 A 7.4. Consultanţă şi mentorat pentru
firmele nou – înfiinţate

– Aceasta activitate corespunde activităţii 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de acordarea de subventii pentru
infiintarea de noi afaceri. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min
56% din totalul proiectului.
Inca de la semnarea contractelor de subventie intre solicitant si antreprenorii castigatori, din
luna 13 pana in luna 36 se va acorda mentorat permanent in cadrul incubatorului social firmelor
la infiintare, în chestiuni legislative – chestiuni legislative – modificare acte juridice la ONRC,
dar şi în implementarea planului de afaceri prin achizitionarea
echipamentelor/dotărilor/licenţelor necesare şi în angajarea a cel puţin unei persoane cu normă
întreagă, pentru minim 19 luni.  Pe durata a 24 luni, firmele vor fi monitorizate în funcţionarea
lor şi se va oferi consultanţă din partea echipei de proiect (coordonator antreprenoriat si
mentori) în chestiuni privind promovarea, marketingul, consultanţă financiară, resurse umane,
achiziţii publice, dezvoltarea afacerii şi gestionarea ei, consultanţă juridică. Expertii mentorat,
sub coordonarea expertului coordonator activitate de antreprenoriat, vor elabora lunar, pe baza
sesiunilor de mentorat  organizate, fise de interventie lunara legate de aceste actiuni. Scopul
consultantei este de a defini domeniul de activitate si serviciile oferite sau produsele, modul
concret de furnizare sau prestare a lor, de a identifica, crea si dezvolta un portofoliu de clienti
inca din perioada proiectului, atragerea a cat mai multe resurse de colaborare si de sprijin
existente la nivel de comunitate. Expertii implicati se vor asigura ca se respecta principiile de
dezvoltare durabila (gestionare, reciclare si reutilizarea deseurilor) in afacerile infiintate.
Expertul dezvoltare antreprenoriat S va coordona activitatea si va asigura conditiile necesare
pentru gestionarea si acordarea micro-granturilor .
-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de maxim
25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim
o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare
si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un
loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu şi dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat,
mentori firme nou-infiintate, expert antreprenoriat P1
S Expert dezvoltare antreprenoriat, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: P1 calculator, imprimanta, mobilier birou, conexiune internet , S
spatiu reabilitat – incubator social .
Resurse necesare:  P1 - spatiu birou, masina serviciu si transport experti
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Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A7.4 – 35 de firme beneficiare de mentorat si consultanta permanenta pe durata proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii  A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de
maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa
angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand
buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane
care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.4 –  minim 35 fise interventie lunara de mentorat si consultanta pentru firme
  Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii  A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de
maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa
angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand
buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane
care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.4 –  Servicii mentorat si consultanta din domeniul juridic, promovare/marketing, resurse
umane/financiar si achizitii pentru cele 35 firme
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii  A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de
maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa
angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand
buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane
care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3
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A 7.5. Angajarea şi menţinerea a minim 35
persoane în firmele nou-înfiinţate

- Aceasta activitate corespunde activităţii 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de acordarea de subventii pentru
infiintarea de noi afaceri.
- luna 13-36 – Se va acorda sprijin firmelor nou infiintate de catre mentori specializati in
domeniul resurselor umane in procesul de angajare a unei persoane – de preferabil ocupare pe
cont propriu – pe durata a minim 19 luni, prin instruire privind legislatia muncii, colaborarea cu
ITM, operarea in revisal, Servicii SSM, asigurand mentinerea acestui indicator al proiectului pe
durata mentionata.  De asemenea, se vor sprijini aceste firme nou infiintate in a angaja si alte
persoane si a le mentine pe piata muncii, sustinand angajarea persoanelor din grupul tinta al
proiectului.  Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul
proiectului.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de maxim
25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim
o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare
si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un
loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Mentionam ca un procent de
min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu şi dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
       Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat,
mentori firme nou-infiintate, expert antreprenoriat P1
S – manageri caz, expert piata muncii, responsabil asistenta juridica, expert non-
discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: P1 calculator, imprimanta, mobilier birou, conexiune internet
Resurse necesare: P1 - spatiu birou, masina serviciu si transport experti

16 August 2018 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A7.5 –  35 persoane din grupul tinta care vor beneficia de ocupare pe cont propriu – vor fi
angajate in cadrul firmelor nou infiintate, pentru minim 19 luni
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii  A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de
maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa
angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand
buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane
care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect.
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.5  -  instruire privind legislatia muncii, colaborarea cu ITM, operarea in revisal, Servicii
SSM pentru angajatii din cele 35 firme nou infiintate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii  Activitatii A7. Activitati de sustinere a
antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane
din grupul tinta, subactivitatii  A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de
maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa
angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand
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buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane
care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei
antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate
de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

Activitate: A 8. Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a minim 55 persoane din Grupul ?intă

Subactivităţi

A 8.1. Participarea la târguri ale locurilor
de muncă organizate de AJOFM MM
pentru identificarea angajatorilor şi
sprjinirea persoanelor din Grupul ?intă în
a-şi găsi un loc de muncă

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2.
Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din
totalul proiectului.
- Această activitate se va derula pe toată durata de implementare a proiectului L2-36 cu
sprijinul asistentilor sociali, a expertului acces pe piata muncii si a expertului non-discriminare
din partea S, având ca scop sprijinirea persoanelor din grupul ţintă care participă la activităţile
proiectului, în a-şi găsi un loc de muncă. Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane
din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii,
formare profesionala. Vom susţine persoanele din grupul ţintă care au absolvit un curs de
formare in cadrul proiectului să aplice pentru posturi vacante în cadrul companiilor prezente la
bursele locurilor de muncă, îi vom sprijini în a-I realiza un CV, o scrisoare de intenţie, în a se
pregăti pentru un interviu. Faptul că vom participa cu un stand la bursele locurilor de muncă
după ce persoanele din grupul ţintă deja au fost calificate în domenii cerute pe piaţa muncii prin
intermediul proiectului, va creşte şansele persoanelor în a se incadra pe piaţa muncii. Acest
sprijin vine să completeze activitatea de plasare pe piaţa muncii prin subvenţii pentru infiintarea
de firme, subvenţii pentru angajare, stagii pentru absolvenţii de invatamane superior.  Se
estimează participarea la minim 3 burse de locuri de muncă a unui număr minim de 30
persoane din grupul tinta la fiecare bursa, care isi vor cauta un loc de munca. Se vor intocmi sI
completa 3 Liste de prezente cu persoanele din grupul tinta participante la bursa aflate in
cautarea unui loc de munca si angajatorii interesati in a colabora prin asigurarea de locuri de
munca persoanelor. Estimam ca vor fi minim 30 CV-uri depuse in cadrul burselor locurilor de
munca de catre persoanele din grupul tinta participante catre angajatori prezenti la bursele
locurilor de munca. De asemenea, in cadrul acestei activitati, vom crea un accord de
colaborare cu AJOFM Maramures pentru a apela la sprijinul lor in a identifica potentiali
angajatori pentru persoanele din grupul nostru tinta. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din
bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul
proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin participarea la minim 3 burse ale locurile de
munca cu min 30 persoane/fiecare. Vom sprijini aceste persoane in gasirea unor angajatori
pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp de 12 luni (sau 6 luni / stagiari
absolventi invatamant superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7
luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca,
min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Activitatea contribuie si la indeplinirea
indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru
ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea
contribuie la indeplinirea  OG si OS3
- Responsabil: S (coordonare si supervizare – manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S psiholog, expert acces piata muncii, asistent social, manager caz ,
expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta,
conexiune internet S
Resurse necesare: masina serviciu S, transport experti

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu derulare burse locuri de munca AJOFM - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

RA8.1. 3 Liste de prezenta cu pers din grupul tinta participante la bursa aflate in cautarea unui
loc de munca si angajatorii interesati in a colabora prin asigurarea de locuri de munca
persoanelor
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea
pe piata muncii a minim 55 persoane din GT, subact A8.1  Participarea la targuri ale locurilor
de munca organizate de AJOFM MM pentru identif angajatorilor si sprjinirea pers din GT in a-
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si gasi un loc de munca. Rez conduce la realiz indic de rezultat imediat 4S38: Pers aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desf o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29%
din nr persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare: 90 pers – 29,22% prin sprijinirea
pers din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiect sa isi gaseasca un loc de
munca prin participarea la min 3 burse ale locurile de munca cu min 30 pers/fiecare. Din cele
90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Vom
sprijini aceste pers in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca
nou creat timp de 12 luni sau 6 luni / stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea
ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finaliz  subventionarii din proiect.
Rez contribuie si la indeplinirea indicat de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera
prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serv integrate oferite
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com marginalizate vizate de
proiect.
Rez contrib la indepl OG si OS3
RA8.1. minim 30 CV-uri depuse in cadrul burselor locurilor de munca de catre persoanele din
grupul tinta participante catre angajatori prezenti la bursele locurilor de munca
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea
pe piata muncii a min 55 pers din GT, subactiv A8.1  Particip la târguri ale locurilor de munca
organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor si sprjinirea pers din GT in a-si
gasi un loc de munca. Rez conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Pers aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din nr  pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers–29,22% prin
sprijinirea persoanelor din GTcare au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi
gaseasca un loc de munca prin participarea la minim 3 burse ale locurile de munca cu min 30
pers/fiecare. Vom sprijini aceste pers in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam
locul de munca nou creat timp de 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu
obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei.
Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se
ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite pers aflate in risc de saracie si excluziune soc din com marginalizate vizate
de proiect.
Rez contribuie la indeplinirea  OG si OS3

RA8.1. 1 acord colaborare cu AJOFM pentru furnizarea de date privind angajatori din zona
care recruteaza personal
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea
pe piata muncii a min 55 pers din GT, subacti A8.1  Participarea la târguri ale locurilor de
munca organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor si sprjinirea persoanelor
din GT in a-si gasi un loc de munca. Rezultatul conduce la realizarea indic de rezultat imediat
4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate
care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea
calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de
ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de formare in
cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin participarea la minim 3 burse ale
locurile de munca cu min 30 persoane/fiecare. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca,
min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.Vom sprijini aceste persoane in gasirea unor
angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp de 12 luni sau 6 luni /
stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de
munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune soc din com marginalizate
vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea  OG si OS3
RA8.1. Participarea echipei de experti S cu cate minim 30 persoane din GT la fiecare 3 burse
ale locurilor de munca
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din GT, subactivitatii A8.1  Participarea la
targuri ale locurilor de munca organizate de AJOFM pt identificarea angajatorilor si sprjinirea
persoanelor din GT in a-si gasi un loc de munca. Rezultatul conduce la realiz indicat de
rezultat imediat 4S38: Pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate
independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul pers care vor
beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au
urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin
participarea la minim 3 burse ale locurile de munca cu min 30 persoane/fiecare. Vom sprijini
aceste pers in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat
timp de 12 luni sau 6 luni / stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta
sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din cele 90
pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se
ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contrib la indeplinirea OG si OS3

200



A 8.2. Publicarea săptămânală de anunţuri
de angajare pe website-ul proiectului şi pe
reţele de socializare

- Se va acorda sprijin de catre expertii acces pe piata muncii S (dar si experti P1 – coordonator
proiect, expert informare si publicitate, responsabil website) in intervalul lunii 3 – 36 de proiect
in gasirea unui loc de munca pentru grupul tinta prin publicarea de anunturi de catre acestia cu
locul de munca pe website-ul proiectului si alte site-uri de recrutare si pagini si grupuri de
facebook (estimam publicarea a minim 5 anunturi/luna).  Activitatea este dedicata tuturor celor
308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe
piata muncii, formare profesionala. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un
buget de min 56% din totalul proiectului.

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2.
Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Pers aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv
cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant peste 29%
din numărul pers care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin sprijinirea
pers din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un
loc de munca prin crearea si publicarea pe website-ul proiectului si pe alte site-uri de
socializare a minim 170 anunturi de angajare pentru aceste persoane, in vederea gasirii unor
angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni (sau 6
luni/stagiari absolventi invatamant superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de
munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min
55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul
proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabili: P1 si S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog,
coordonator manageri caz,
P1  – coordonator proiect, expert informare si publicitate, responsabil website
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S,  mobilier spatiu, calculator, imprimanta,
conexiune internet
P1 – mobilier, calculator, imprimanta, conexiune internet
Resurse necesare: S masina serviciu
P1 – spatiu birou, masina serviciu, transport experti

16 Octombrie 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A8.2. Minim 170 anunturi angajare (min 5 anunturi lunare) publicate pentru beneficiarii
proiectului pe website-ul proiectului si pe mijloacele de socializare cu sprijinul expertilor acces
pe piata muncii
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea
pe piata muncii a minim 55 persoane din GT, subact A8.2  Publicarea saptamânala de
anunturi de angajare pe website-ul proiectului si pe mijloacele de socializare.
Rez conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Pers aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care
desf o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care
vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au
urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin crearea si
publicarea pe website-ul proiectului si pe alte site-uri de socializare a min 170 anunturi de
angajare pentru aceste persoane, in vederea gasirii unor angajatori pentru care sa
subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant
superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finaliz
subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea
angajatorilor.
Rez contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera
prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate
oferite pers aflate in risc de saracie si excluziune soc din com marginalizate vizate de proiect.
Rezult contribuie la indeplinirea OG si OS3

Rezultate previzionate
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A 8.3. Campanie de identificare a
angajatorilor din zonă

 – Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2.
Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din
totalul proiectului.
- Subacitvitatea se va derula pe toată perioada de implementare a proiectului, fiind coordonată
de către experţi acces pe piata muncii si asistentii sociali, dar expertii P1 – coordonator proiect
si expert informare si publicitate - care vor cerceta pe piaţa muncii din Baia Mare şi împrejurimi,
în funcţie de cursurile organizate prin proiect, firme de profil care vor fi contactate în vederea
acordarii de sprijin proiectului pentru plasarea persoanelor pe piaţa muncii. Se vor identifica şi
contacta firme care să accepte angajeze persoane in conditiile impuse de proiect şi in schimbul
unor subventii, firme care sa primeasca stagiari absolventi de invatamant superior, firme carora
sa le subventionam angajarea unor persoane pentru maxim 12 luni.  Se vor intocmi contracte
de subventie intre solicitant si firmele care vor primi subventii, precizandu-se obligativitatea
mentinerii contractului de catre firma pentru persoana pentru care se primeste subventie pentru
inca 6 luni dupa finalizarea subventiei din proiect. Se va monitoriza indeaproape derularea
contractelor intre beneficiari si firme pentru a asigura evolutia angajatilor si atingerea
indicatorilor proiectului.  Se vor idetifica mniim 100 agenti economici din zonă care vor fi
contactati, iar minim 55 dintre acestia vor primi subventie pentru incadrarea in munca a
persoanelor din grupul tinta.  Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va
fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul
proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru participarea la interviuri si
concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei scrisori de intentie – minim 55 persoane
beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea unor angajatori pentru care sa
subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni (sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant
superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea
subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea
angajatorilor.
Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: P1 si S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog,
coordonator manageri caz
P1  – coordonator proiect, expert informare si publicitate
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S,  mobilier spatiu, calculator, imprimanta,
conexiune internet
P1 – mobilier, calculator, imprimanta, conexiune internet
Resurse necesare: S masina serviciu
P1 – spatiu birou, masina serviciu, transport experti

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A,
Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A8.3 - Baze de date cu angajatori din Baia Mare si imprejurimi intocmite
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii AA8.3
Campanie de identificare a angajatorilor din zona. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o
activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor
care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din
grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de
munca prin cercetarea si identificarea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de
munca nou creat timp 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu
obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei.
Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.
Se vor realiza baze de date cu min 300 angajatori din zona.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com
marginalizate vizate de proiect.

Rezultate previzionate
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Rez contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.3 Minim 100 angajatori identificati in zona Municipiului Baia Mare si imprejurimi pentru
subventionare in vederea incadrarii in munca a persoabelor din GT al proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.3
Campanie de identificare a angajatorilor din zona. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o
activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor
care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22 prin identificarea in zona
Municipiului Baia Mare a minim 100 angajatori care vor fi ulterior contactati in vederea stabilirii
unui parteneriat pentru subventionarea locului de munca nou creat timp 12 luni sau 6
luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de
munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca,
min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 8.4. Participarea membrilor Grupului
?intă la interviuri/concursuri pentru posturi
vacante

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2.
Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din
totalul proiectului.
- In cadrul acestei subactivităţi, intre luna 6 si 36, expertii din echipa de implementare –
asistenti sociali si experti acces pe piata muncii vor sprijini persoanele din grupul ţintă (care
urmează cursuri sau au absolvit un curs de formare organizat prin proiect) în a-şi găsi un loc de
muncă prin susţinerea acestora de a participa interviuri, concursuri, după ce in prealabil s-a
identificat de către beneficiar şi expert un post care I se potriveşte pe piaţa muncii din zonă.
Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat
de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Avand in vedere
participarea GT la A5.2. in care persoanele au dobandit cunostinte si abilitati si cunostinte
generale pentru integrarea pe piata muncii, activitatea de fata isi propune ca in urma
identificarii posturilor vacante de catre expertul acces piata muncii si/sau  beneficiar, sa
dobandeasca abilitati si cunostinte  specifce tipului si cerintelor ocuparii postului vacant. Vom
susţine persoanele din grupul ţintă să aplice pentru posturi vacante în cadrul companiilor
(identificate la bursele AJOFM si in baza de date cu companiile obtinute de la AJOFM cu
locurile de munca scoase la concurs), îi vom sprijini în a-I realiza un CV, o scrisoare de intenţie,
în a se pregăti pentru un interviu (simulari interviu si concursuri).  Toate acestea vor creşte
şansele lor în a se angaja. Estimam participarea a minim  55 persoane din grupul tinta la
interviuri si concursuri de angajare  dupa finalizarea cursurilor de formare, dar vom lasa in
acelasi timp accesul liber pentru toate persoanele din grupul tinta care doresc sa se
pregateasca pentru participarea la un interviu de angajare.
- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul
proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin cercetarea si identificarea unor angajatori
pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni (sau 6 luni/stagiari
absolventi invatamant superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7
luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin
subventionarea angajatorilor. Se vor realiza baze de date cu minim 300 angajatori din zona.
Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3
- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog,
coordonator manageri caz
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta,
conexiune internet
Resurse materiale necesare:  S masina serviciu, transport experti,

16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.8.4. Sprijin pentru Participarea a minim 50 persoane din grupul tinta la interviuri si
concursuri de angajare  dupa finalizarea cursurilor de formare.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activ A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a min 55 persoane din GT, subact A8.4  Participarea membrilor
GT la concursuri /interviuri pentru posturi vacante. Rez conduce la realizarea indic de rezultat
imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate

Rezultate previzionate
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independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de
masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de
formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru
participarea la interviuri si concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei scrisori de
intentie – min 55 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea unor
angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni sau 6
luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de
munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca,
min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com marginalizate
vizate de proiect.
Rez contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A.8.4. – min 55 CV-uri create de persoanele din grupul tinta, 55 scrisori de intentie, 55
simulari interviuri organizate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activ A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a min 55 persoane din GT, subactiv A8.4  Participarea membrilor
GT la concursuri /interviuri pentru posturi vacante. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o
activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor
beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au
urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea
lor pentru participarea la interviuri si concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei
scrisori de intentie – min 55 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea
unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni sau 6
luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de
munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca,
min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se
ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indepl OG si OS3

A 8.5. Programe de stagii pentru 10
absolvenţi de învăţământ superior

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca,
Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru
gasirea unui loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de
min 56% din totalul proiectului.
- Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au
beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala . Activitatea
se va derula pe toata durata proiectului, timp in care echipa de experti asistenti sociali si acces
pe piata muncii a S va sprijini tinerii absolventi de invatamant superior (de la UTCN, CUNBM
sau alte universitati) in a se inscrie la stagii la firme specializate , pentru care se va acorda
subventie angajatorului timp de 6 luni, cu obligativitatea ca aceasta sa mentina stagiarul la
firma lui inca 7 luni din resurse proprii.  Se vor acorda subventii de maxim 1350 lei / luna
angajatorilor, timp de 6 luni, pe baza unor contracte de subventie. Pe durata lunilor  pentru care
se acorda subventie angajatorului, dar si pe perioada de sustenabilitate mentionata mai sus, va
fi monitorizata permanent de catre expertul acces pe piata muncii evolutia angajatului pentru a
asigura indeplinirea conditilor pentru care  s-a acordat subventia si indeplinirea indicatorilor
asumati. Se va monitoriza elaborarea CIM si fise de post pentru persoanele nou angajate
pentru care s-a acordat subventie. De asemenea, se va monitoriza de catre responsabilul
asistenta juridica respectarea legalitatii contracului de munca, de stagiu de practica si de
subventie acordata angajatorului. Pentru firmele care vor primi  subventii pentru stagiari se va
solicita o declaratie pe proprie raspundere ca acestea nu incalca principiul alocării financiare
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv ca nu vor depăşi
echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează
transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) ajutor de minims acordat, cumulat, in
ultimii 3 ani calendaristici. In procesul de acordare a subventiilor pentru angajatori, se vor
respecta conditiile si prevederile din SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS - Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din
bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S  experti acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog
, responsabil asistenta juridica, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator
manageri caz,
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta,
conexiune internet Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, 10 subventii
angajatori
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Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România
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R.A8.5. 10 absolventi invatamant superior incadrati ca stagiari la firme pentru 6 luni si
mentinuti cu contract de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei din proiect
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.5. Programe
de stagii pentru 10 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o
activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor
care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin subventionarea unor stagii
de practica pentru 10 absolventi de invatamant superior timp de 6 luni, cu obligativitatea ca
acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din
cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor (din
care 10 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagiari).
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.5. -   10 subventii acordate acestor firme timp de 6 luni pentru incadrarea ca stagiari a
absolventilor
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.5. Programe
de stagii pentru 10 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o
activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor
care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin subventionarea unor stagii
de practica pentru 10 absolventi de invatamant superior timp de 6 luni, cu obligativitatea ca
acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din
cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor (din
care 10 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagiari).
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.5. - 10 contracte individuale de munca si contracte de stagii de practica, 10 fise de post
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.5. Programe
de stagii pentru 10 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea
indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o
activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor
care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin subventionarea unor stagii
de practica pentru 10 absolventi de invatamant superior timp de 6 luni, cu obligativitatea ca
acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din
cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor (din
care 10 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagiari).
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

Rezultate previzionate

A 8.6. Sprijinirea pentru angajarea
persoanelor din Grupul ?intă – prin
acordarea de subvenţii angajatorilor
pentru angajarea a 45 persoane

-Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2.
Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din
totalul proiectului.
– 36 luni – Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au
beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Se vor
identifica, după ce persoanele din grupul ţintă vor primi certificare in urma participarii la unul
dintre cursurile de formare organizate de proiect, firme de profil pentru care sa oferim subventii
pe timp de maxim un 1 an pentru incadrarea in munca a persoanelor din grupul tinta. Se va
monitoriza indeaprape derularea contractelor intre beneficiari si firme pentru a asigura evolutia
angajatilor si atingerea indicatorilor proiectului. Minim 45 persoane vor fi plasate pe piaţa
muncii prin activitatea de subventionare pentru incadrarea in munca, angajatorii find obligati
prin contract de subventie sa mentina locul de munca nou creat pentru inca 7 dupa dupa
finalizarea acordarii subventiei din proiect. Se vor acorda subventii de maxim 900 lei / luna
angajatorilor, timp de 12 luni. Pe durata lunilor  pentru care se acorda subventie angajatorului,
dar si pe perioada de sustenabilitate mentionata mai sus, va fi monitorizata permanent de catre
expertul acces pe piata muncii evolutia angajatului pentru a asigura indeplinirea conditilor
pentru care  s-a acordat subventia si indeplinirea indicatorilor asumati. Se va monitoriza
elaborarea CIM si fise de post pentru persoanele nou angajate pentru care s-a acordat
subventie. De asemenea, se va monitoriza de catre responsabilul asistenta juridica respectarea
legalitatii contracului de munca, de stagiu de practica si de subventie acordata angajatorului.
Pentru firmele care vor primi  subventii pentru angajarea de persoane din GT al proietcului,  se
va solicita o declaratie pe proprie raspundere ca acestea nu incalca principiul alocării financiare
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv ca nu vor depăşi
echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează
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transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) ajutor de minims acordat, cumulat, in
ultimii 3 ani calendaristici. In procesul de acordare a subventiilor pentru angajatori, se vor
respecta conditiile si prevederile din SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS - Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din
bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant
peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta
absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca
inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Activitatea contribuie si la indeplinirea
indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru
ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea
contribuie la indeplinirea OG si OS3
- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog,
responsabil asistenta juridica, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator
manageri caz,
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta,
conexiune internet
Resurse necesare: S 45 subventii angajatori, masina serviciu, transport experti, materiale
derulare activitati

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.8.6 -  45 subventii acordate angajatorilor pe o perioada de 12 luni /persoana nou angajata
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.6 Sprijinirea
pentru angajarea persoanelor din GT– 45 persoane
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta
absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca
inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A.8.6 – 45 contracte individuale de munca si fise de post
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.6 Sprijinirea
pentru angajarea persoanelor din GT– 45 persoane
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta
absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca
inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile
marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A.8.6. 45 persoane din grupul tinta incadrati in munca timp de minim 19 luni prin
subventionarea angajatorilor
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii A8.  Sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.6 Sprijinirea
pentru angajarea persoanelor din GT– 45 persoane
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant
peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers –
29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta
absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca
inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect.
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor
integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile

Rezultate previzionate
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marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

Activitate: A.9 Reabilitarea a 50 de locuinţe din zona de SV a Municipiului Baia Mare

Subactivităţi

A 9.1 Identificarea gospodăriilor/
locuintelor din zona de proiect care
necesita lucrari de reabilitare

– Subactivitatea corespunde activitatii 5 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
imbunatatirii conditiilor de locuit) si anume Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale
persoanelor din grupul tinta al proiectului.

- In primele  luni de proiect, Expertul tehnic împreună cu expertul asistent social vor face fisele
de analiza a locuintelor. În baza celor consemnate in fisa si cu devizul de lucrări intocmit de
către expertul tehnic,  se vor pregăti specificaţiile tehnice ale îmbunătăţirilor condiţilor de locuit.
Aceste specificaţii tehnice vor sta la baza întocmirii caietului de sarcini în vederea finalizării
achiziţiei şi identificarea firmei ce va executa lucrările. Lucrările pot fi de diverse tipuri şi gândite
să vină în vederea creşterii nivelului de trai al persoanelor din GT, precum : lucrări de reparaţii,
consolidări structurale, izolaţie termică şi încălzire a locuinţei, extinderi de camere,
îmbunătăţirea igienei locuinţei şi spaţiilor conexe, conectare la reţelele de utilităţi - gaze, apă,
electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru
siguranţa familiilor şi pentru a facilita îmbunătăţirea stării de sănătate şi a capacităţii de învăţare
şi ocupare a persoanelor din grupul ţintă. Dintre toate locuintele analizate (minim  200), vor fi
selectate primele 50 in care sunt cele mai precare conditii de locuire.  Mentionam ca un procent
de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditilor de locuit a persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii
de grup tinta
Activitatea  contribuie la indeplinirea OG si OS5

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S –manageri caz, coordonator manageri caz, expert tehnic
reabilitare spatii, experti recrutare GT, asistenti social
Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, imprimanta, conexiune
internet,
Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti

16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.9.1 – 200 gospodarii identificate care necesita lucrari de reabilitare
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 -  Reabilitarea a 50 de
locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.1. Identificarea gospodariilor/ locuintelor din
zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare. Vor fi Identificate minim 200
gospodarii/locuinte din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare, pe baza unor fise
de interventie aplicate la nivel de locuinte ale persoanelor care apartin grupul tinta al
proiectelor).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditilor de locuit a persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii de
grup tinta
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

R.A.9.1 –  200 fise de interventie locuinte elaborate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 -  Reabilitarea a 50 de
locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.1. Identificarea gospodariilor/ locuintelor din
zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare. Vor fi Identificate minim 200
gospodarii/locuinte din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare, pe baza unor fise
de interventie aplicate la nivel de locuinte ale persoanelor care apartin grupul tinta al
proiectelor).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditilor de locuit a persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

Rezultate previzionate
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A 9.2 Lucrări de reabilitare a 50 locuinţe
din zona proiectului

- Subactivitatea corespunde activitatii 5 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
imbunatatirii conditiilor de locuit) si anume Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale
persoanelor din grupul tinta al proiectului.

- Incepand cu luna 7 de proiect, se estimeaza finalizarea achizitiei  privind pachetele de
imbunatatire a conditiilor de locuit si demararea propriu zisa a lucrarilor de  reabilitare necesare
in cele 50 locuinte in cuantumul maxim de 8.900 lei / locuinta. Astfel, estimam ca aproximativ
100 persoane din grupul tinta vor beneficia de imbunatatire a conditiilor de locuire (minim 2
persoane din acceasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).  Se vor prevedea in
aceste pachete de lucrari si acele costuri care presupun folosirea de alternative ecologice /
autosustenabile. Mentionam ca un procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat
Temei secundare 01. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.Aceasta activitate are ca esenţă
reducerea productiei şi  a consumul de energie clasică şi îşi propune dezvoltarea durabila a
comunităţii. Sursele clasice de energie (petrol, gaze naturale, carbune, etc ) ocupă primele
pozitii in topul celor mai poluante forme de energie. Avand in vedere responsabilitatea pe care
o avem  fata de generatiile urmatoare si fata de mediul inconjurator, Uniunea Europeana a
trasat obiective clare in privinta producerii de energie din surse regenerabile. Astfel, contributia
surselor de energie regenerabila in consumul energetic national al Romaniei trebuie sa atinga
nivelul de 20% pana in anul 2020, conform reglementarilor UE, stabilite de Consiliul European.
 Sursele regenerabile de energie avute în vedere pentru a fi stimulate sunt: energia eoliana,
hidroenergia, energia geotermală, biomasa, energia solară, precum şi alte resurse.
Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare
06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditilor de locuit a persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii
de grup tinta
Activitatea  contribuie la indeplinirea OG si OS5

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: expert tehnic reabilitare spatii
Resurse materiale implicate: S spatiu birou, calculator, imprimanta, conexiune internet,
Resurse necesare: S masina serviciu, pachete 50 lucrari reabiliitare a cate 8.900 lei fiecare
(realizate de catre firma subcontractata), Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii,
Elaborarea tuturor fazelor de proiectare, Subcontractare diriginte santier.

16 Februarie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.9.2 – 50 pachete lucrari reabilitare acordate, achizitii lucrari si dotari efectuate
  Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 -  Reabilitarea a 50 de
locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din
zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului  (din cele 200 identificate ca avand
nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100
persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din acceasi
locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41,si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditilor de locuit a persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

R.A.9.2 – minim 100 beneficiari ai imbunatatirii conditiilor de locuit.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 -  Reabilitarea a 50 de
locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din
zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului  (din cele 200 identificate ca avand
nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100
persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din acceasi
locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditilor de locuit a persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

R.A9.2. 50 locuinte  beneficiare de lucrari de reabilitare.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 -  Reabilitarea a 50 de
locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din
zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului  (din cele 200 identificate ca avand
nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100
persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din acceasi
locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditilor de locuit a persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in
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risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

Activitate: A 10. Înfiinţarea şi funcţionarea unui Incubator socio-medical în Baia Mare

Subactivităţi

A 10.1 Elaborare documentaţie tehnică şi
reabilitare spaţiu incubator socio-medical

- Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
furnizării de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a
dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale. Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza
servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii,
asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de către asistentul medical comunitar,
mediatorul sanitar şi asistentul social (S) pentru reducerea mortalităţii infantile, prevenirea
sarcinilor la minore, creşterea numărului de persoane din comunităţile marginalizate înscrise la
medicul de familie şi beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-
vasculare, boli infecţioase etc), prevenirea şi/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme
de sănătate mintală a copilului şi adultului, reducerea mortalităţii materne, creşterea numărului
de beneficiari de servicii şi programe privind sănătatea reproducerii /planificarea familială), cat
si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si asistentii medicali,
servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota
acest cabinet).   Subactivitatea corespunde si interventiilor in domeniul ocuparii fortei de
munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de
sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece 60% din functionalitatea incubatorului va fi
utilizata pentru serviciile de ocupare.

- Această activitate se va derula in primele 18 luni ale proiectului si va fi coordonata de catre
expertul tehnic reabilitare spatii, dirigintele de santier subcontractat, impreuna cu firma
subcontractata pentru reabilitarea cladirii care va deservi incubatorului medico –social. In
vederea reabilitarii cladirii, initial se vor finaliza fazele de proiectare, obtinerea tuturor avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, iar mai apoi, se va executa propriu zis reabilitarea cladirii pusa la
dispozitie de catre solicitant  (o centrala termica dezafectata).
Se vor prevedea in aceste lucrari de reabilitare si acele costuri care presupun folosirea de
alternative ecologice / autosustenabile (montarea de panouri solare, etc).
Cladirea aflata in proprietatea solicitantului va fi reabilitata, compartimentata (o parte va deservi
serviciilor sociale, socio-medicale  si de antreprenoriat si o parte va deservi unui cabinet
medical) si dotata cu aparatura necesara functionarii si anume: 6 Laptopuri
1 Multifunctiionala, 2 Imprimante, 2 Video proiectoare, 2 Aspiratoare, 3 Aparate de  glicemie,  2
Aparate tensiune, 2 Cantare,
4 Telefoane, 3 Truse medicale. Se vor demara si finaliza procedurile de achizitie pentru toate
aceste lucrari si dotari, astfel incat activitatile proiectului sa se desfasoare in cele mai optime
conditii si cu un consum cat mai redus de energie in vederea protejarii mediului inconjurator. In
cadrul procesului de reabilitare si dotare a cladirii, Solicitantul va asigura existenta dotarilor
specifice persoanelor cu dizabilitati: rampa de acces, achizitionarea de echipamente cu
adaptari specifice pentru diferite tipuri de dizabilitati, semnale de acces vizuale si auditive.

- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului
socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului:  Servicii funcţionale oferite la nivelul
comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială - 75% (servicii sociale,
medicale si socio-medicale).  Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a
proiectului si va fi orientat spre susţinerea persoanelor din zonele marginalizate ale oraşului, în
special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului.
Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7
luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume:  servicii
sociale, medicale si socio-medicale.
Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect..
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Lucrarile realizate in Activitatea 10 contribuie la tema secundara „Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă dpdv al utilizării
resurselor” reprezentand o pondere de min. 2% din bugetul eligibil al proiectului.

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: expert tehnic reabilitare spatii, coordonator centru (incubator)
Resurse materiale implicate: spatiu birou, spatiu centru, calculator, imprimanta, conexiune
internet,
Resurse materiale necesare: S masina serviciu , lucrari reabiliitare centru, Cheltuieli pentru
avize, acorduri, autorizatii, Elaborarea tuturor fazelor de proiectare, Subcontractare diriginte
santier, dotari centru: Set mobilier cladire, Laptop, Multifunctiionala, Imprimanta, Video
proiector, Aspirator, Aparat glicemie, Aparat tensiune, Cantar, Telefoane, Trusa medicala)

16 August 2017 - 15 Februarie 2019
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Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România
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Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

R.A.10.1 – set documentatie reabilitare spatiu elaborata
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10.  Infiintarea si functionarea
unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea  A10.1. Elaborare documentatie
tehnica si reabilitare spatiu incubator socio-medical – S.
Prin activitatea de reabilitare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea
indicatorului de rezultat imediat 4S39.  Incubatorul va reprezenta componenta de inovare
sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale
orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare
a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului
si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume:
servicii sociale, medicale si socio-medicale.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect..
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.1 – lucrari reabilitare spatiu incubator socio-medical efectuate,
  Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10.  Infiintarea si
functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea  A10.1. Elaborare
documentatie tehnica si reabilitare spatiu incubator socio-medical – S.
Prin activitatea de reabilitare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea
indicatorului de rezultat imediat 4S39.  Incubatorul va reprezenta componenta de inovare
sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale
orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare
a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului
si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume:
servicii sociale, medicale si socio-medicale.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

Rezultate previzionate

A 10.2 Funcţionare incubator-activităţi
sociale, socio-medicale şi anteprenoriale
pentru grupul ţintă

– Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
furnizării de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a
dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale. Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza
servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii,
asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de către asistentul medical comunitar,
mediatorul sanitar, psihologul  şi asistentul social (S) pentru reducerea mortalităţii infantile,
prevenirea sarcinilor la minore, creşterea numărului de persoane din comunităţile marginalizate
înscrise la medicul de familie şi beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli
cardio-vasculare, boli infecţioase etc), prevenirea şi/ sau monitorizarea cazurilor de autism,
probleme de sănătate mintală a copilului şi adultului, reducerea mortalităţii materne, creşterea
numărului de beneficiari de servicii şi programe privind sănătatea reproducerii /planificarea
familială), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si
asistentii medicali, servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de
catre S care va dota acest cabinet).  Subactivitatea corespunde si interventiilor in domeniul
ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea
2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece 60% din functionalitatea
incubatorului va fi utilizata pentru serviciile de ocupare. Mentionam ca activitatile de ocupare
din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Subactivitatea se va derula in ultimele 18 luni ale proiectului, dar pentru a asigura
sustenabilitatea serviciilor socio-medicale, sociale si medicale, incubatorul va functiona in
aceleasi conditii inca minim 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului din surse proprii.
Solicitantul se angajează la înfiinţarea şi funcţionarea Incubatorului Social în zona supusă
intervenţiei. Acest incubator social îşi propune să vină cu interventii sociale directe, pragmatice
şi creative pentru îmbunătăţirea sustenabilă a vieţii unor categorii de persoane defavorizate din
România. El va fi specializat în oferirea de servicii integrate: consiliere şi servicii sociale,
servicii de îngrijire şi asistenţă medicală, servicii medicale, educaţie şi integrare socio-
profesională, formare profesională, consiliere în afaceri, consolidarea unor planuri de afaceri,
dezvoltarea de antreprenoriate sociale, acordarea de subvenţii ideilor de afaceri ce pot fi
materializate, sprijin în obţinerea unei finanţări/împrumut, obţinerea unei finanţări start -up.
Incubatorul social îşi propune să vină în ajutorul absolvenţilor de studii medii, studenţilor,
absolvenţilor de studii superioare, tinerilor, persoanelor neocupate, persoanelor aflate în risc de
sărăcie, vârstnicilor, somerilor, persoanelor inactive, etc, astfel  încât să-şi dezvolte abilităţile
necesare găsirii locului în economie, creându-şi cu inteligenţă planul pentru succesul personal
şi profesional.
Incubatorul social va fi construit prin reabilitarea unei centrale termice dezafectate aflate în
proprietatea Solicitantului.
Pentru functionarea acestui incubator sunt necesare următoarele: resurse umane precum
asistenti sociali, expert dezvoltare activitati antreprenoriale, coordonator centru, coordonator
voluntariat, asistent comunitar si mediator sanitar, expert tehnic reabilitare spaţii, expert acces
pe piaţa muncii, medic, asistent medical din partea solicitantului vor oferi servicii pentru grupul
tinta implicat in proiect. De asemenea, vor fi prezenţi pe perioada de implementare si expertul
coordonator activităţi antreprenoriat, expert program mentorat din partea partenerului P1.

16 Februarie 2019 - 15 August 2020
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Aceste servicii vor fi oferite si dupa finalizarea proiectului de catre incubator inca minim 7 luni
din cu resurse puse la dispoziţie de către solicitant şi cu sprijinul celorlalţi parteneri pentru
desfăşurarea activităţilor de antreprenoriat.

Acest incubator socio-medical are ca scop inovarea sociala si combaterea discriminarii.  Se va
realiza de catre coordonatorului incubatorului  un plan de actiune pentru  promovarea
conceptului de inovare socială prin cresterea capacitatii comunitatii locale de a se implica si
rezolva problemele sociale incurajand voluntariatul. Planul va fi utilizat de catre solicitant
pentru asigurarea sustenabilitatii si consolidarii structurii nou create si implicarea voluntarilor in
actiuni sociale, socio-medicale, antreprenoriale, de combatere a discriminarii, de promovare a
folosirii unor alternative ecologice/ autosustenabile etc. In cadrul acestui incubator, in
compartimentul de servicii sociale, socio-medicale si antreprenoriale,
se va continua activitatea de derulare a serviciilor de consiliere sociala (A5.1) individuale si pe
grupuri (560 persoane), consiliere socio-medicala A5.4 pe grupuri si individuala (152
persoane), consultanta si mentorat pentru antreprenori (min 35 persoane). Solicitantul va pune
la dispozitie expertilor responsabili cu  A5.1, A5.4 si A7.4 spatii special amenajate pentru a
organiza sesiuni de consiliere de grup sau individuale cu persoanele din grupul tinta al
proiectului.  60% din functionalitatea incubatorului va fi utilizata pentru serviciile de ocupare.

-- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului
socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului:  4S39.  Incubatorul va reprezenta
componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre susţinerea persoanelor din
zonele marginalizate ale oraşului, în special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare,
arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18
luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru
sustenabilitate) si anume:  servicii sociale, medicale si socio-medicale.
Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

-  Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate:  S coordonator centru (incubator), asistenti sociali, expert dezvoltare
activitati antreprenoriale, coordonator centru, asistent comunitar si mediator sanitar,
coordonator voluntariat, psiholog, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: S  spatiu incubator,
Resurse materiale necesare: dotari spatiu incubator, masina serviciu, transport experti,
materiale necesare derulare activitati incubator.

Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.10.2 – dotari achizitionate pentru cele doua componente ale incubatorului,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10.  Infiintarea si functionarea
unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea  A10.2  Functionare incubator -
activitati sociale, socio-medicale si antreprenoriale pentru grupul tinta – S.
Prin activitatea de infiintare (dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va
asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta
componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din
zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare,
arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18
luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru
sustenabilitate) si anume:  servicii sociale, medicale si socio-medicale.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.2 –  incubator socio- medical infiintat si functional
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea
unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea  A10.2  Functionare incubator -
activitati sociale, socio-medicale si antreprenoriale pentru grupul tinta – S.
Prin activitatea de infiintare (dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va
asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta
componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din
zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare,
arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18
luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru
sustenabilitate) si anume:  servicii sociale, medicale si socio-medicale.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

Rezultate previzionate
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R.A.10.2 – Servicii de consiliere sociale, socio-medicale si antreprenoriale  oferite grupului
tinta in cadrul incubatorului pentru 18 luni (si inca alte 7 luni dupa finalizarea proiectului)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea
unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2  Functionare incubator -
activitati sociale, socio-medicale si antreprenoriale pentru grupul tinta – S. Prin activitatea de
functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat
imediat 4S39. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului
si inca alte 7 luni dupa finalizarea lui anume:  servicii sociale, medicale si socio-medicale.
Incubatorul va avea un compartiment special amenajat pentru activitati sociale (sprijin pentru
persoanele consiliere vocationala, sprijin pentru acces pe piata muncii, seminarii pe teme de
nediscriminare, servicii de formare profesionala), activitati socio-medicale (asistenta medicala
comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale, consultanta si mentorat
pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin proiect).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indepl OG si OS6

R.A.10.2 – 1 plan de actiune pentru  promovarea conceptului de inovare sociala in cadrul
incubatorului social
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea
unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2  Functionare incubator -
activitati sociale, socio-medicale si antreprenoriale pentru grupul tinta – S. Prin activitatea de
functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat
imediat 4S39.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

A 10.3 Funcţionare incubator - furnizare
de servicii medicale pentru minim 80
persoane din grupul ţintă

- Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul
furnizării de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a
dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale. Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza
servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii,
asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de către asistentul medical comunitar,
mediatorul sanitar şi asistentul social (S) pentru reducerea mortalităţii infantile, prevenirea
sarcinilor la minore, creşterea numărului de persoane din comunităţile marginalizate înscrise la
medicul de familie şi beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-
vasculare, boli infecţioase,  Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice,etc), prevenirea şi/
sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului şi adultului,
reducerea mortalităţii materne, creşterea numărului de beneficiari de servicii şi programe
privind sănătatea reproducerii /planificarea familială), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de
catre medicul angajat part-time si asistentii medicali, servicii oferite de acestia cu ajutorul
echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota acest cabinet).   Mentionam ca un
procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare 01. Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va
fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul
priectului va fi dedicat temei secundare INovare sociala, incubatorul creat este un instrument
de inovare sociala in acest proiect.

- Subactivitatea se va derula in ultimele 18 luni ale proiectului, dar pentru a asigura
sustenabilitatea serviciilor medicale, incubatorul va functiona in aceleasi conditii inca minim 7
luni dupa finalizarea implementarii proiectului din surse proprii. Pentru functionarea acestui
incubator, resurse umane precum medic si asistenti medicali, coordonator centru din partea
solicitantului vor oferi servicii pentru grupul tinta implicat in proiect. Se vor oferi individual
beneficiarilor servicii medicale primare , precum servicii de preventie si de profilaxie de luni
pana vineri, timp de 8 ore/zi, pe baza de programare prealabila.

Sub activitatea se adreseaza intregului grup tinta, cu accent in furnizarea de servicii de
preventive/monitorizare stare de sanatate si servicii socio-medicale la persoane varstnice si
persoane cu dizabilitati recrutate in grupul tinta. Minim 80 persoane din grupul tinta vor
beneficia pe durata proiectului de servicii medicale. De asemenea, servciile medicale pot fi
orientate si catre alti membri ai comunitatii care nu sunt vizati direct de masurile proiectului.
Aceste servicii medicale vor fi oferite si dupa finalizarea proiectului de catre incubator inca
minim 7 luni din surse proprii solicitantului.

- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului
socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului:  Servicii funcţionale oferite la nivelul
comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială - 75% (servicii sociale,
medicale si socio-medicale).  Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a
proiectului si va fi orientat spre susţinerea persoanelor din zonele marginalizate ale oraşului, în
special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului.
Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7
luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume:  servicii
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sociale, medicale si socio-medicale.
Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect..
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S medic si asistenti medicali, coordonator centru, coordonator
manageri caz,
Resurse materiale implicate: S  spatiu incubator,
Resurse necesare: masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitati
incubator..

Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.10.3 – Servicii medicale furnizate gratuit pentru minim 80 persoane din GT timp de 18 luni
pe perioada proiectului (si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea
unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatii A10.3. Functionare incubator -
furnizare de servicii medicale pentru minim 80 persoane din grupul tinta.
Prin activitatea de functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea
indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18
luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru
sustenabilitate) si anume:  servicii sociale, medicale si socio-medicale. Incubatorul va avea un
compartiment special amenajat pentru un cabinet medical care, impreuna cu specialisti in
domeniu, va furniza servicii medicale pentru persoanele din grupul tinta, pe Baza liberului
acces la aceste servicii.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru
comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si
marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din com marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

Rezultate previzionate

Activitate: A. 11 Acordarea de asistenţă juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de
proiect

Subactivităţi

A 11.1 Identificarea persoanelor care au
nevoie de asistenţă juridică pentru
reglementare acte personale sau de
proprietate a locuinţei

– Subactivitatea se incadreaza in activitatea 6 din ghidul specific si anume activitati de
asistenta juridica pentru reglementari acte.

- Subactivitatea se va derula pe durata a 33 luni pe perioada proiectului (L3-L35) si va
presupune activitati de identificare de catre responsabilul cu asistenta juridica si expertul
recrutare GT  a persoanelor din grupul tinta care au nevoie sa isi reglementeze acte de
identitate, stare civila sau documentelor necesare pentru dosarele de beneficii sociale, etc. Se
estimeaza identificarea a minim 40 persoane care au nevoie de aceste servicii si pentru care
se va acorda asistenta juridica necesara si se vor acoperi costurile cu eliberarea documentelor
de identitate, civila sau documentelor necesare pentru dosarele de beneficii sociale, civile, etc.

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de
proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia,
ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS7

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: responsabilul cu asistenta juridica, expertul recrutare GT
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati, mobilier birou, calculator, imprimanta,
conexiune internet, Resurse necesare: S masina serviciu , transport experti, taxe eliberare
documente
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Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.11.1 – Minim 40 persoane din GT identificate ca avand nevoie de servicii de reglementare
acte.

Rezultate previzionate

213



Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A11. Acordarea de asistenta
juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizata de
proiect, subactivitatea  A11.1. Identificarea persoanelor care au nevoie de asistenta juridica
pentru reglementare acte personale sau de proprietate a locuintei. Se vor identifica odata cu
activitatea de inregistrare a persoanelor in grupul tinta, acele persoane care prezinta nevoi
din punctul de vedere al reglementarii actelor personale, civile, de proprietate. Toate
persoanele care vor fi identificate ca avand aceste nevoi, vor beneficia de asistenta juridica
specializata.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de proiect
aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia, ca o
parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS7

A 11.2 Acordarea de asistenţă juridică
pentru reglementări privind actele a minim
40 persoane

– Subactivitatea se incadreaza in activitatea 6 din ghidul specific si anume activitati de
asistenta juridica pentru reglementari acte.
- Subactivitatea se va derula pe durata a 33 luni pe perioada proiectului (L3-L35) si va
presupune activitati de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de
proprietate, stare civila sau de obtinere a drepturilor de asistenta sociala a persoanelor din
grupul tinta. Pornind de la rezultatele cercetarii de teren efectuate pentru elaborarea cererii de
finantare, se estimeaza ca minim 40 persoane vor beneficia de asistenta juridica necesara si se
vor acoperi costurile cu eliberarea documentelor de identitate, proprietate, asistenta sociala,
civile.

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul
ca se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de
proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia,
ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS7

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: responsabilul cu asistenta juridica si asistentul social
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati, mobilier birou, calculator, imprimanta,
conexiune internet, Resurse materiale necesare: S masina serviciu , transport experti, taxe
eliberare documente
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Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.11.2. - Minim 40 persoane care vor beneficia de asistenta juridica pentru reglementarea
actelor.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A11. Acordarea de asistenta
juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizata de
proiect, subactivitatea A11.2 Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele
a minim 40 persoane. Dupa ce vor fi identificate acele persoane care prezinta nevoi  din
punctul de vedere al reglementarii actelor personale, civile si de proprietate, toate persoanele
care vor fi identificate ca avand aceste nevoi, vor beneficia de asistenta juridica specializata si
li se vor elibera seturi de documente reglementate din punct de vedere juridic.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de proiect
aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia, ca o
parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS7

R.A.11.2. -  minim 40 seturi documente juridice eliberate pentru persoanele din grupul tinta
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A11. Acordarea de asistenta
juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizata de
proiect, subactivitatea A11.2 Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele
a minim 40 persoane. Dupa ce vor fi identificate acele persoane care prezinta nevoi  din
punctul de vedere al reglementarii actelor personale, civile si de proprietate, toate persoanele
care vor fi identificate ca avand aceste nevoi, vor beneficia de asistenta juridica specializata si
li se vor elibera seturi de documente reglementate din punct de vedere juridic.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de proiect
aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia, ca o
parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS7

Rezultate previzionate
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Activitate: A 12 Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea

Subactivităţi

A 12.1 Focus - grupuri lunare cu membrii
comunităţii în cadrul incubatorului social în
vederea identificării de nevoi, probleme la
nivelul comunităţii de ordin social,
educativ, medical, de ocupare, locuinţe, cu
participarea şi din partea autorităţilor
locale şi beneficiarul proiectului, pentru
identificarea de soluţii şi oportunităţi

- Subactivitatea se incadreaza in activitatea 7 din ghidul conditii specifice si anume actiuni de
implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea.

- Această activitate se va derula începând cu luna 18 de proiect, pana in luna 36 şi se va derula
în incubatorul social, după de acesta va fi funcţional. Se vor organiza lunar aceste focus-
grupuri la nivel de comunitate vizată prin proiect , în special cu participarea persoanelor care
sunt încadrate in grupul ţintă al proiectului. În cadrul acestor acţiuni, organizate cu sprijinul
beneficiarului proiectului care va atrage persoanele din comunitate să participe la focus-grupuri
şi vor modera aceste acţiuni, membrii comunităţii se vor aduna şi vor discuta împreună cu
beneficiarului proiectului (Municipiul Baia Mare), chestiuni legate de identificarea de nevoi,
probleme la nivelul comunităţii de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuinţe, poluare,
protejarea biodiversitatii, Utilizarea eficientă a resurselor, rezilenta la dezastre, schimbari
climatice, folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile etc. Scopul este identificarea de
soluţii şi oportunităţi pentru creşterea gradului de incluziune socio-profesională a acestora,
identificarea de noi surse de finanţare pentru soluţionarea de probleme legate de lipsa pregătirii
profesionale, dificultăţi în a găsi un loc de muncă, probleme legate de sistemul educaţional şi
de părăsirea timpurie a şcolii la copii, probleme de sănătate şi lipsa de resurse financiare
pentru rezolvarea lor, probleme legate de condiţiile de locuit precare, etc. Va exista un dialog
permanent între membrii comunităţii şi autoritatea locală, tocmai pentru a găsi cele mai bune
soluţii personalizate la probleme cu care persoanele se confruntă. Se vor întocmi liste de
prezenţă, minute şi agende ale întâlnirilor, se vor face fotografii.  La fiecare sesiune de focus-
grup vor participa minim 20 persoane. Vom implica in organizarea focus-grupurilor minim 20
voluntari. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei
secundare 06. Nediscriminare.  Apoi, un procent de minim 7% din bugetul priectului va fi
dedicat temei secundare INovare sociala, incubatorul creat este un instrument de inovare
sociala in acest proiect.

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45
prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de
implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se
confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S coordonator voluntariat, coordonator centru, expert acces piata
muncii
Resurse materiale implicate: S - spatiu derulare activitati,
Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitate,
dotari incubator social

16 Ianuarie 2019 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A. 12 1. 18 Sesiuni focus grup, liste prezenta, fotografii, minute si agende ale intalnirilor.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12.  Actiuni de implicare
activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, subactivitatea A12.1.  Focus-grupuri lunare cu membrii comunitatii (inclusiv
grupul tinta) in cadrul incubatorului social in vederea identificarii de nevoi, probleme la nivelul
comunitatii de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuinte, cu participarea si din
partea autoritatilor locale si beneficiarul proiectului, pentru identificarea de solutii si
oportunitati. Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 18 de proiect,
si se va derula in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social.
Se vor organiza lunar aceste focus-grupuri la nivel de comunitate vizata prin proiect, in special
cu participarea persoanelor care sunt incadrate in grupul tinta al proiectului.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si
voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A. 12 1. - minim  20 participanti / sesiune focus grup organizata
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12.  Actiuni de implicare
activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, subactivitatea A12.1.  Focus-grupuri lunare cu membrii comunitatii (inclusiv
grupul tinta) in cadrul incubatorului social in vederea identificarii de nevoi, probleme la nivelul
comunitatii de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuinte, cu participarea si din
partea autoritatilor locale si beneficiarul proiectului, pentru identificarea de solutii si
oportunitati. Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 18 de proiect,
si se va derula in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social.
Se vor organiza lunar aceste focus-grupuri la nivel de comunitate vizata prin proiect, in special
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cu participarea persoanelor care sunt incadrate in grupul tinta al proiectului.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si
voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

A 12.2 Acţiuni de voluntariat în cadrul
incubatorului social

- Subactivitatea se incadreaza in activitatea 7 din ghidul conditii specifice si anume actiuni de
implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea. Subactivitatea corespunde si interventiilor in domeniul ocuparii fortei de
munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de
sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece o parte din actiunile de voluntariat vor fi
destinate promovarii  ocuparii pe piata muncii – prin FP, antreprenoriat, etc. Mentionam ca
activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.
- Din luna 18 de proiect si pana in luna 36, se vor organiza actiuni de voluntariat in cadrul
incubatorului social cu implicarea tinerilor si a persoanelor adulte (16-65 ani) din grupul tinta al
proiectului si numai. Actiunile de voluntariat vor fi organizate de catre tinerii implicati in proiect
(estimam implicarea a minim 20 tineri in actiuni de voluntariat), care vor desfasura in
incubatorul social seminarii, traininguri, instruiri, sesiuni de informare, toate avand ca scop fie
promovarea antreprenoriatului in randul tinerilor si nu numai, fie importanta implicarii in activitati
educationale/participare la activitati de formare profesionala, activitati de protectia
biodiversitatii, combaterea poluarii. Vor fi simulari pentru pregatirea in caz de dezastre si
calmitati. La aceste evenimente vor fi invitati toti cei care fac parte din grupul tinta, lasand
totodata acces liber tuturor persoanelor care vor dori sa participe. De asemenea, voluntarii se
vor implica si in alte actiuni ale incubatorului social, actiuni de consiliere vocationala, plasare pe
piata muncii, promovare a activitatii incubatorului, antreprenoriat, educatie socio-medicala,
identificarea pericolelor pentru fiecare gospodarie si pentru comunitate si aplicarea
mecanismelor de asigurare in cazuri de calamitate provocate de evenimente meteorologice
extreme in comunitate etc. Se vor intocmi contracte si se vor elibera adeverinte de voluntariat
pentru cei minim 20 voluntari, 20 certificate de voluntariat, 20 rapoarte de activitate ale
voluntarilor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei
secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul priectului va fi dedicat
temei secundare INovare sociala, incubatorul creat este un instrument de inovare sociala in
acest proiect.

-Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si
voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: coordonator voluntariat, coordonator centru, expert acces piata
muncii, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati,
Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitate,
dotari incubator social
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Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

R.A.12 2. Minim 20 tineri voluntari in activitatile incubatorului social, seminarii si diverse
evenimente organizate de voluntari pentru promovarea antreprenoriatului si a importantei
formarii profesionale in comunitate.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12.  Actiuni de implicare
activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, subactivitatea A12.2  Actiuni de voluntariat in cadrul incubatorului social .
Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 18 de proiect, si se va derula in incubatorul
social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor
fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului
coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin
pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale
(asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale,
consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin
proiect).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si
voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.12 2  - liste de prezenta ale seminariilor organizate de voluntari, agende, minute ale
evenimentelor, seturi de fotografii.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12.  Actiuni de implicare
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activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, subactivitatea A12.2  Actiuni de voluntariat in cadrul incubatorului social .
Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 18 de proiect, si se va derula in incubatorul
social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor
fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului
coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin
pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale
(asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale,
consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin
proiect).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si
voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.12 2 -  minim 20 contracte voluntariat, 20 adeverinte de voluntariat pentru cei minim 20
voluntari, 20 certificate de voluntariat, 20 rapoarte de activitate ale voluntarilor
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12.  Actiuni de implicare
activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, subactivitatea A12.2  Actiuni de voluntariat in cadrul incubatorului social .
Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 18 de proiect, si se va derula in incubatorul
social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor
fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului
coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin
pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale
(asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale,
consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin
proiect).
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca
se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si
voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

Activitate: A 13 Activitati si servicii suport proiect - cheltuieli indirecte

Subactivităţi

A 13.1 Activitati si servicii suport proiect -
cheltuieli indirecte

– Activitatea se va derula pe toată perioada de implementare a proiectului şi va suprinde
activităţi suport pentru management de proiect, activităţi pentru care sunt necesare cheltuieli
indirecte şi care se vor deconta pe bază de sume forfetare. Aceste activităţi constau în
asigurarea unui management eficient al proiectului, management asigurat de către managerul
de proiect (prin A1), impreună cu asistentul manager (S), responsabilul financiar din partea S,
economiştii din partea  P1, P2, P3, responsabilului achiziţii din partea S, expertul contabil din
partea S, personalului administrativ din partea S, P1, P2, P3. Expertii implicati vor participa la
intalniri lunare realizate la nivel de echipa management pentru evaluarea situatiei proiectului
din punct de vedere financiar/achizitii. Responsabilul financiar in colaborare cu expertii
econmisti din echipa partenerilor vor sprijini managerul de proiect in managementul financiar,
realizand un instrument de planificare, monitorizare si analiza a fluxului financiar, pentru a se
putea estima in permanenta necesarul de resurse.
Se va elabora de catre acesti expertti in doemniul fiannciar o procedura financiara cu comuna
la nivel de parteneriat pentru o implementare unitara si transparenta a proiectului din punct de
vedere financiar.  Expertii pe  domeniul financiar de la S, P1, P2 si P3 asigura implementarea
financiara a proiectului, identificarea si planificarea resurselor, alocarea acestora in functie de
graficul gantt, de disponibilitatea de fonduri.
-Activitatea suport resupune si activitati de derulare achiztii publice pentru achiztionarea
produselor, serviciilor si lucrarilor necesare derularii proiectului. Se va realiza prin proceduri de
achizitii, incheierea contractelor de achizitie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor proiectului, prin
aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Se achizitioneaza bunurile, serviciile si
lucrarile conform fisei de buget si planului de achizitii anexat. Se va desfasura intre lunile 1 si
36. Responsabil: S (responsabil achizitii).
 Expertul in achizitii publice si economistii din partea partenerilor vor aplica procedurile de
achizitie, conform tipului de cheltuiala, raportat la legislatia nationala si instructiunile
finantatorului. Pentru specificatiile tehnice, expertul achizitii si economistii vor colabora cu
expertii care au in atributii activitatea pentru care se realizeaza achizitia. Se vor efectua
urmatoarele achizitii, conform unui plan de achizitii bine stabilit si definit: servicii tiparire si
multiplicare materiale promovare, servicii publicare comunicate presa, servicii realizare
website; servicii expertiza contabila si audiere financiara, servicii lucrari constructii şi proiectare
pentru reabilitarea locuintelor si a incubatorului social, achizitii dotari FEDR pentru incubator
socio-medical, achizitii echipamente IT S, P1, P2, P3, materiale derulare activitati S, P1, P2,
P3, organizare de evenimente – P1,  servicii de cattering pentru participantii la evenimente – S,
P2, P3, servicii arhivare documente,  închiriere sedii birou proiect, servicii SSM S, P1, P2, P3,
servicii deschidere si gestionare conturi bancare, etc.

- Activitatea suport va presupune si activitatea de auditare proiect care va consta în verificarea
faptului că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererile de rambursare sunt factuale,
înregistrate corect în contabilitate şi sunt eligibile. Se Vor emite rapoarte de verificare a
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cheltuielilor care vor fi transmise odată cu cererile de rambursare intermediare si cea finală.
Auditorul financiar va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din
România.

- Prin activitatea de suport pentru proiect – cheltuieli indeirecte, se va asigura in mod indirect
indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43,
4S44, 4S45
 Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

-Responsabil: S  (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport) , P1, P2, P3
Resurse umane implicate: asistent manager S, responsabil achizitii S, responsabil financiar S,
economiştii din partea  P1, P2, P3, expertul contabil din partea S, personalului administrativ din
partea S, P1, P2, P3, auditor financiar S
Resurse materiale implicate:
S- spatiu derulare activitati, mobilier birou, calculator, imprimanta, conexiune internet, masina
serviciu
P1 . mobilier birou, calculator, imprimanta, conexiune internet, masina serviciu
P2 spatiu derulare activitati, mobilier birou, calculator, imprimanta, conexiune internet,
P3 spatiu derulare activitati, mobilier birou, calculator, imprimanta, conexiune internet, masina
serviciu S
Resurse materiale necesare: S masina serviciu, echipamente FEDR, transport experti,
materiale consumabile, costuri gestionare conturi bancare, utilitati
P1 spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR, transport experti, costuri gestionare conturi
bancare, utilitati
P2 echipamente FEDR, transport experti, costuri gestionare conturi bancare, utilitati
P3 echipamente FEDR, transport experti, costuri gestionare conturi bancare, utilitati

Spatiu Solicitant - MBM  - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Sediu proiect si spatiu derulare activitati P2  - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş,
România

Spatiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare,
judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati P 3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

R.A.13 1. Angajare echipa suport management proiect  (Contracte semnate, fise de post, CV-
uri), rapoarte activitate, fise pontaj lunare, foi prezenta colectiva.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport
management proiect  - activitate transversala, subactivitatea A13.1 Suport management
proiect.
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indirecta
a indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45,
4S41,
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13 1. – 36 intalniri de lucru ale echipei suport pentru asigurarea implementarii activitatii
financiare, de management
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport
management proiect  - activitate transversala, subactivitatea A13.1 Suport management
proiect.
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44 , 4S41,
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13.2 - Angajare expert responsabil achizitii, raport activitate si fisa pontaj lunara, dosare
achizitii publice, plan achizitii intocmit si actualizat;
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport
management proiect  - activitate transversala, subactivitatea A13.2. Achizitii publice.
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13.2 -  set servicii, produse si lucrari achizitionate, contracte achizitie,  PV receptie,
comenzi
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport
management proiect  - activitate transversala, subactivitatea A13.2. Achizitii publice.
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13.3 - Rapoarte de audit periodice ale proiectului.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport
management proiect  - activitate transversala, subactivitatea  A13.3 Auditul proiectului
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea
indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,  4S44, 4S45, 4S41,
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