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 ACTIVITĂŢI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE  

 A1. Managementul proiectului (S+P1+P2) – L1–L18. Activitate permanenta.  Coordonarea eficienta a proiectului prin utilizarea 
unor instrumente si metode de monitorizare ce vor asigura urmarirea stricta a realizarii activitatilor din proiect in conformitate 
cu prevederile legale si contractuale si cu graficul activitatilor:  

 A1.1. Alcatuirea echipei de management si a echipei de implementare.  Este intrunita echipa de management si echipa expertilor 
de implementare, sunt intocmite documentele de personal, sunt transmise atributiile specifice fiecarui post in corelare cu fiecare 
activitate in parte.  -  Activitate finalizata. 

 A1.2. Organizare metodologica (L1-6). Sunt realizate regulamentele, metodologiile, proceduri de lucru atat pentru organizarea 
si functionarea echipei de implementare si pentru stabilirea limitelor de competenta in implementarea activitatilor, cat si pentru 
implementarea efectiva a activitatilor. Sunt stabilite instrumentele si proceduri de raportare, monitorizare si evaluare a expertilor 
si a implementarii activitatilor; proceduri de comunicare intre parteneri. Sunt stabilite procedurile de recrutare a expertilor pe 
termen scurt si a expertilor pe termen lung.  

 A1.3. Organizare administrativa generala. (L1-18). Activitatea urmareste: inchirierea, amenajarea si 
intretinerea spatiilor de birouri si a salilor de curs; inregistrarea, inventarierea si gestionarea echipamentelor, 
materialelor, bunurilor; coordonarea teritoriala a bunurilor; ingrijire si intretinere spatii si echipamente.  

 Intretinerea spatiilor de birouri este realizata de personalul administrativ-curatenie, care 

a fost angajat de Partenerul 2, in acest sens. 

 In perioada de raportare aceasta activitate a constat in realizarea inchirierii unei sali 
pentru partener 2 FNCT- sala curs Ospatar, inchiriere din 6 octombrie 2014. Beneficiarul 
proiectului APSG a utilizat o sala pentru cursul - Comunicare in limba engleza in baza 
unei conventie (fara costuri), din 07 octombrie -22 octombrie 2014.   

 

 
 

PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA MENTIONATĂ  
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 ACTIVITĂŢI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE  

 A1.4. Monitorizarea (L1–18). Activitate continua. Va fi evaluat procesul de implementare a activitatilor 

proiectului, vor fi propuse modalitati de recuperare a activitatilor intarziate. Este evaluat personalul 

angajat, modul in care sunt indeplinite sarcinile prevazute in fisa postului, respectarea principiilor 

egalitatii de sanse si al nediscriminarii.   

 In luna octombrie a fost realizat raportul de monitorizare aferent lunii 3 (septembrie) de 

implementare a proiectului. 

 In cadrul acestei activitati, a fost actualizat lunar  instrumentul de urmarire a rezultatelor 

ce trebuie atinse prin proiect, respectiv luna 4 de implementare. 

 A1.5. Activitati  suport in procesul de implementare (L1-18). Activitati permanente din domeniile: 

financiar, contabil, juridic; expertiza contabila si audit, resurse umane, secretariat, recrutarea expertilor 

pe T.S si a expertilor pe T.L., recrutare lectori. Plata premiilor adresate grupului tinta etc.  

 In cadrul acestei activitati au fost realizate urmatoarele activitati: intocmire pontaje, state 

de plata, plati salariale, respectiv la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de 

sanatate, dosarele de personal actualizate, unde a fost cazul, inregistari contabile 

aferente activitatilor finaciare efectuate (prefinantare, jurnal banca, registru casa, note 

contabile...).  
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 ACTIVITĂŢI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE  
 

   A1.6. Activitati generale de coordonare (managementului de proiect) (L1-18). Activitati 
realizate de echipa de management pentru atingerea rezultatelor propuse si a indicatorilor de 
program. Coordonarea efectiva a personalului si a activitatilor (sedinte, intalniri de lucru, 
comunicari). Raportare AM/OI (CRC/RTF, acte aditionale, notificari etc). Organizarea cadrului 
de desfasurare a cursurilor.   

 In cadrul acestei activitati, in data de 23.10.2014, a fost depusa notificarea  nr. 2 
la contractul de finantare al proiectului "SENS - Sanse Egale si Nediscriminare pe 
criterii de Gen”, POSDRU/148/6.3/G/127604, prin care s-a solicitat inlocuirea 
d-lui Ciochina Ion, expert pe termen lung – asistent manager, angajat al 
beneficiarului ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI cu domnul Guță Marian-Alin. 

 In cadrul acestei activitati, in data de 17.10.2014, a fost depusa cererea de 
rambursare nr. 2 si anexele finaciare aferente, evidenta cheltuielilor, raportul de 
audit aferent cereri de rambursare.  

 De asemenea, tot in cadrul acestei activitati au fost organizate 4 sedinte de lucru 
ale echipei de management si de implementare a proiectului. 
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE  

 A2. Achizitii publice (S+P1+P2) – L1–L18.  Activitate continua.   

 A2.1. Planificarea achizitiilor (L1–16) – se stabileste necesarul de achizitii (intocmirea graficului de achizitii) si 
adaptarea graficului de achizitii in functie de necesitati si existenta resurselor financiare pentru realizarea 
achizitiilor (actualizarea graficului de achizitii).  

 A fost reactualizat planul de achizitii (Anexa 10), pentru CRC.2 – in conformitate cu bugetul (si 
cash flow).  

  A2.2. Documentare tehnica si Studiu de piata (L1-6). Stabilirea parametrilor tehnici minimi ce trebuie sa fie 
regasiti la echipamentele si bunurile achizitionate/subcontractate. Cercetarea pietei in vederea identificarii celor 
mai bune oferte din punct de vedere al raportului calitate-pret. 

 A2.3. Realizarea procedurilor de selectie (L1–18), conform legislatiei (licitatie/ achizitie directa). 
Desfasurarea sedintelor, atribuirea contractelor, receptia produselor si a serviciilor achizitionate, 
urmarirea derularii contractelor (respectare clauze contractuale – cantitati si preturi ofertate...).  

 Pe parcursul perioadei monitorizate, Liderul de parteneriat a realizat procedura de 
selectie si a semnat contractul pentru papetarie/consumabile in data de 
02.10.2014, receptia fiind realizata in data de 28.10.2014. 

 De asemenea pe parcursul perioadei de raportare, Partenerul 2 a realizat 
procedura de selectie si a semnat contractul pentru inchiriere spatiu sala curs si a 
receptionat MOBILIERUL SALA CURS. 

 Au fost receptionate serviciile de contabilitate si expertiza contabila, cat si  cel de 
audit financiar.   
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE   

 A 3. Informare si publicitate (S+P1+P2) – L1–L18. Promovarea proiectului, a finantatorului si a 

asistentei financiare nerambursabile, precum si a activitatilor si rezultatelor obtinute. Activitate continua.  

 A3.1. Realizare materiale de promovare (L1–2). Documentare, realizare text si concept grafic.   

 Activitate finalizata  

 A3.2. Comunicare (L1-18). Realizarea site-ului proiectului (subcontractare). Rapoarte si informari pe 

site-ul partenerilor si pe siteul proiectului, privind implementarea proiectului.    

 Comunicare online: a fost intocmit in format .ppt &.pdf si publicat Raportul nr.3 privind 

stadiul implementarii proiectului atat pe site-ul APSG la sectiunea Proiecte/SENS - 

http://apsg.eu/category/proiecte/sens, pe cel al Partenerului.1 cat si pe pagina de 

fbook a Beneficiarului, in vederea asigurarii transparentei, promovarii si vizibilitatii 

proiectului, a asistentei financiare nerambursabile precum si a finantatorilor.   

 Comunicare offline – interna si externa, cu echipa de implementare a proiectului SENS, 

cat si cu experti din cadrul altor echipe de implementare, cu prestatorul serv.de editare si 

tiparire materiale, in vederea finalizarii brosurii, cat si cu potentiali beneficiari ai 

serviciilor de formare, prin intermediul paginii de fb, si altfel.    
  ID -127604     SENS  pentru cariera TA!     

     

http://apsg.eu/category/proiecte/sens
http://apsg.eu/category/proiecte/sens


 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE   

 A3.3. Organizare eveniment lansare proiect (L2-3). Va fi organizat un eveniment de lansare a 

proiectului, cu invitati  din partea presei, institutiilor relevante pe piata muncii.   

 Activitate finalizata.  

 A3.5. Receptia si distribuirea/expunerea - materialelor de promovare. (L3-18) 

 In luna octombrie au fost distribuite materiale de promovare partenerului 1 de 
implementare, astfel: 100 buc. Pliante, 10 afise, 1 banner, 1 rollup;  

 Au fost expuse – 2 bannere, 13 afise-in Tg-Jiu, rollup-ul – la cursurile derulate/ incepute 
in luna Octombrie.    

 Materiale de promovare au fost expuse atat in incinta biroului de implementare, la 
locatiile de implementare a activitatilor proiectului, pe pagina de facebook, cat si in alte 
locatii cu un trafic/flux mare de persoane.  

 A3.8. Elaborare material informativ (L2-4). Sunt realizate brosuri informative care sa furnizeze suport 
informational grupului tinta: informare, formare profesionala, consultanta si asistenta antreprenoriala, 
premii pentru participanti, concurs de premii, etc.  

 In aceasta luna a fost finalizata realizarea brosurii informative, impreuna cu prestatorul 
serviciilor de editare si tiparire a materialelor publicitare, de informare si promovare.  
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE   

 A4. Autorizarea programelor de formare. (S+P1+P2) – L2–L12. Elaborarea, redactarea si tiparirea 
suportului de curs.  A4.1. Elaborare suport curs (L2-12).  

 A4.2. Elaborare dosar autorizare (L2-12). Intocmirea documentatiei in vederea autorizarii programelor de formare 
profesionala si a autorizarii ca furnizor de formare profesionala in conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind 
formarea profesionala adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 Beneficiarul proiectului a elaborat partial documentatia aferenta dosarului de autorizare 
pentru cursul de initiere Manager proiect.  

 A.4.3. Obtinere autorizatii (L2-12) - in vederea organizarii programelor de formare profesionale  

 A 5. Selecția grupului țintă (S+P1+P2) – L2–L18.  

 A5.1. Identificarea persoanelor din grupul tinta al proiectului (L2-18). – apartinand categoriilor femei (400) si alte grupuri 
vulnerabile (131).   

 In luna octombrie  au fost identificate 55 de persoane eligibile pentru grupul tinta al proiectului, 

repartizati in felul urmator intre partenerii proiectului: beneficiar – 23 de persoane, din care 11 

femei si 12 apartinanad  altor grupuri vulnerabile,  P1 - 18 femei si P2 - 14 femei. *Alte Grupuri 

vulnerabile in principal vizate in cadrul acestui proiect: Familii care au mai mult de doi copii; Familii 

monoparentale; Victime ale violenţei în familie;  Persoane care traiesc din venitul minim garantat; 

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate, persoane iesite din detentie s.a  
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE     

 Identificarea persoanelor ce vor fi incluse in proiect se va realiza de toti partenerii, si cu 

sprijinul autoritatilor locale (AJOFM, Autoritati Locale, Directiile de munca )  

 A5.2. Furnizarea de informatii (L2-18) - privind obiectivele proiectului, activitatile de formare 
desfasurate in cadrul acestora, stimulentele oferite, evolutia ocupatiilor (locurile de munca vacante; 
ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condiţiile impuse de angajatori); 

 Au fost furnizate informatii privind obiectivele proiectului, activitatile de formare 
desfasurate in cadrul acestora, stimulentele oferite, evolutia ocupatiilor (locurile de 
munca vacante; ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condiţiile impuse 
de angajatori), tuturor celor 55 de persoane eligibile pentru grupul tinta al proiectului.   

  A5.3. Inscrierea in grupul tinta (L2-18) – a persoanelor (femei si alte grupuri vulnerabile) – 
realizarea dosarelor personale ale beneficiarilor proiectului, in vederea inscrierii acestora in grupul 
tinta, emiterea recomandarilor pentru inscrierea acestora la diferitele tipuri de cursuri de formare 
profesionala (din proiect), in functie de corespondenta profilului personal cu profilul profesional.    

 Au fost realizate dosarele personale ale celor 55 de persoane si au fost inscrise in 
grupul tinta, astfel:  solicitant - 23 de dosare, P1 - 18 dosare, P2 - 14 dosare. 

 Au fost emise recomandari pentru inscrierea la diferite tipuri de cursuri care se vor 
desfasura in cadrul proiectului.  
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE     

 A6. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei 
afaceri (L3-18) 

 A6.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente (L3-13): interviuri personale cu grupul 
tinta; testarea abilitatilor antreprenoriale; evaluare a resurselor persoanei asistate; modele de planuri de 
afaceri.  

 Au fost informate toate cele 55 de persoane inscrise in grupul tinta, cu privire la 
oportunitatea de instruire si consultanta pentru inceperea unei activitai independente. 

 A6.2. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente (L11-14): asistenta tehnica 
(elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, inregistrarea persoanei juridice sau 
persoanei fizice, incheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri). 

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului. 

 A6.3. Selectie in vederea instruirii – curs initiere competente antreprenoriale (L3-13). Instruirea de 
grup cuprinde:management, marketing si tehnici de vanzare, legislatie, contabilitate si evidenta primara, 
intocmire plan de afaceri. 

 In perioada de raportare nu a fost selectata nicio persoana in vederea instruirii in cadrul 
cursului de competente antreprenoriale.  
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE     

  A7. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala– L3–L18 

 A7.1. Constituirea grupelor de cursanti -  alcatuirea dosarelor cursurilor; Programarea 
calendaristica a grupelor; instiintare a cursantilor, privind inceperea programului de FPC; 
(L3-18) 

 In perioada de raportare curenta, beneficiarul a realizat dosarul cursului, 
programarea calendaristica a grupei si instiintarea cursantilor, privind inceperea 
cursului de Comunicare in limba engleza, pentru toate cele 24 de persoane, iar P2 a 
realizat dosarul cursului, programarea calendaristica a grupei si instiintarea 
cursantilor, privind inceperea cursului de ospatar, pentru toate cele 26 de persoane. 

 A7.2. Program: calificare nivel I - Lucrator in comert – COD NC 5220.1.1 - 360 ore 
(120 ore pregatirea teoretica+240 ore pregatire practica); (L4-18). 

  P1 a demarat incepand cu 1 octombrie 2014 cursul de Lucrator in comert in 
localitatea Targu Jiu pentru un numar de 25 persoane apartinand grupului tinta al 
proiectului. 

 A7.3. Program: calificare nivel I – Manichiurist pedichiurist –COD NC 5141.1.2 -
360 ore (120 ore pregatirea teoretica+240 ore pregatire practica); (L4-18). 

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului. 
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE     

 A7.4. Program: calificare nivel I – Ingrjitor batrani la domiciliu– COD NC 5133.1.2 - 360 ore (120 ore pregatirea 
teoretica+240 ore pregatire practica) (L 4-18)  

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului. 

 A7.5. Program: calificare nivel I – Frizer– COD NC 5141.1.3 - 360 ore (120 ore pregatirea teoretica+240 ore 

pregatire practica) (L4-18) 

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.  

 A7.6. Program: initiere - Comunicare in limba engleza– 70 ore (30 ore pregatire teoretica+ 40 ore pregatire 

practica)(L4-18) 

 In perioada de raportare, beneficiarul proiectului a desfasurat in localitatea Tismana cursul de 

Comunicare de in limba engleza pentru un numar de 24 persoane apartinand grupului tinta. 

 A7.7. Program: initiere – Manager proiect– COD COR 242101-50 ore (30 ore pregatire teoretica+20 ore pregatire 

practica; (L4-18)      Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.  

 A7.8. Program : initiere - Competente Antreprenoriale - 50 ore (30 ore pregatire teoretica+20 ore pregatire practica ; 

(L11-14)                 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.  

 A7.9. Program: initiere - Competente sociale si civice - Dezvoltare personala - 50 ore (30 ore pregatire teoretica+20 

ore pregatire practica; (L4-18)   

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.      
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 ACTIVITĂŢI  IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE     

 A7.10 Program: calificare nivel I – Cofetar– COD NC 7412.1.2 - 360 ore (120 ore pregatirea teoretica+240 ore 

pregatire practica) (L4-18) 

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului. 

 A7.11 Program: calificare nivel I – Patiser– COD NC 7412.1.3 - 360 ore (120 ore pregatirea teoretica+240 ore 

pregatire practica) (L4-18)  

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.  

 A7.12 Program: calificare nivel II – Ospatar– COD NC 5123.2.1 - 720 ore (240 ore pregatirea teoretica+480 ore 

pregatire practica) (L4-18) 

 P2 a demarat incepand cu 6 octombrie 2014 cursul de calificare-OSPATAR in localitatea Targu Jiu pentru 

un numar de 26 persoane apartinand grupului tinta al proiectului. 

 A8. Evaluarea si Certificarea– L6–L18. 

 Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului. 

 A8.1. Evaluarea cursantilor: (L6-18). Sunt organizate sesiunile de evaluare finala a participantilor la cursuri.Activitatea 
se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.  

 

 Au fost evaluate 24 persoane apartinad grupului tinta participante la cursul de initiere Comunicare 
in limba engleza.      
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 REZULTATE /REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA 
A1. Managementul proiectului (L1-18).   
A1.1. Alcatuirea echipei de management si a echipei de implementare : 
 

Activitate finalizata. 

A1.3. Organizare administrativa generala.(L1-18). Inchiriere si amenajare spatii: birou coordonare; Sala de 
curs – 5 (din care-Contracte inchiriere sala curs/practica – pt.4 Sali in localitatea Tirgu Jiu.). Realizare 
1 registru de evidenta materiale, echipamente, spatii.   

- Sali de curs beneficiar si Partener 2.  

A1.4. Monitorizarea  Rap.lunare de monitorizare –18 

-1 raport lunar de monitorizare ; 1 instrument de monitorizare a rezultatelor;   

A1.5. Activitati suport in proccesul de implementare : 1. de secretariat (corespondenta, registratura, 
arhivare etc) ; 2. financiar-contabile (evidente contabile, documente financiare/bancare etc); 3. resurse 
umane (fise de post, evidenta docum. de personal, recrutare personal, pontaj, salarizare etc); 4. 
Recrutarea: lectori – 48 posturi; evaluator: 46 post. 5. Expertiza contabila – 6 rapoarte; 6. Audit – 6 
rapoarte. Administrativ: 2 pers.   

 

 - 8 dosare de personal:3 formatori Paidea, 3 formatori FNCT, 2 formatori APSG    

 -1 rap. de expertiza contabila; - 1 rap. de audit;    

 - pontaje, state de plata si O.P salarii pentru luna septembrie   
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 REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA 

A1.6. Activitati generale de coordonare (managementului de proiect)(L1-18). Sedinte, activitati de management si administrative – 
36 sedinte, cate 2/luna- 36 de minute de sedinta; rapoarte de activitate lunare aferente fiecarei persoana angajata in 
proiect, mai putin personalul administativ; grafice de desfasurare a activitatilor actualizate. Intocmirea a 6 - CRC/RTF, 

notificari, acte aditionale; 

  - 14 Rapoarte de activitate lunare si fise de pontaj, aferente fiecarei persoane din echipa de 
implementare angajata in proiect;      

    - CRC nr.2 si RTF nr. 2   

    - graficul cererilor de rambursare, aferent CRC nr.2(anexa26);  

    - 4 sedinte de echipa ; - 4 minute de sedinta, in luna octombrie; 

  A2. Achizitii publice   

A2.1. Planificarea achizitiilor – 1 plan de achizitii actualizat;  
 A2.2. Documentare tehnica si Studiu de piata   
A2.3. Realizarea procedurilor de selectie - 9 sedinte de selectie, 9 contracte de achizitie semnate; Note de 
receptie a bunurilor si serviciilor   

- 2 contracte incheiate - pentru papetarie/consumabile – APSG si FNCT ;  

- 5 note de receptie afernte:  mobilier sala curs, papetarie/consumabile x 2,  servicii de 
contabilitate si servicii de audit  

   ID -127604     SENS  pentru cariera TA!     
      



REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA 
 
A 3. Informare si publicitate.   
A3.1. Realizare materiale de promovare - Activitate finalizata   
 
A3.2. Comunicare   

 1 Rap.privind implem. proiect - pe site APSG si P1 + facebook  

 - comunicare interna - tabel intern info.proiecte + contacte reponsabili GT;  

 - cresterea nr. de vizitatori site, vizualizari, like-uri/ si shares ale anunturilor postate pe 
pagina de facebook 

A3.3. Organizare eveniment lansare proiect (L2-3).  
Activitate realizata  
A3.5. Receptia si distribuirea/expunerea - materialelor de promovare. (L3-18) 

 -100 pliante, 1 banner, 1 roll-up si 10 afise predate pe  baza de PV partenerului 1- 
Paidea. 

 - 13 afise expuse;   

 - 2 bannere expuse, 3 roll-up expuse  

 - Anunt cursuri derulate prin proiect pe facebook & site      
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 REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA 

A3.6. Publicare comunicate in presa scrisa (L3-18). Comunicate in presa scrisa regionala si locala (2 

in presa regionala si 3 in presa locala).  - Nu e cazul  

 

A3.8. Elaborare material informativ (L2-4). Sunt realizat brosuri informative care sa furnizeze suport 

informational grupului tinta: informare, formare profesionala, consultanta si asistenta antreprenoriala, 

premii pentru participanti, concurs de premii, etc.  

    Text si concept grapfic  material / brosura informativa – realizat 100% 
 A4.2. Elaborare dosar autorizare   

Draft dosar de autorizare  pt.program de formare – Manager de Proiect (Beneficiar) 

A .5. Selectia grupului tinta (S+P1+P2) – L2–L18.  A5.1. Identificarea persoanelor din grupul tinta al 

proiectului (L2-18) – apartinand categoriilor femei (400) si alte grupuri vulnerabile (131).  

 55 persoane  identificate  

 - 18 persoane, femei , P.1.   

  -14 persoane, femei, P.2.   

 - 23 persoane ,din care 12 –alte grupuri vulnerabile si 11 femei, APSG.   
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 REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA 

 A5.2. Furnizarea de informatii (L2-18) - privind obiectivele proiectului, activitatile de formare 

desfasurate in cadrul acestora, stimulentele oferite, evolutia ocupatiilor (locurile de munca vacante; 

ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condiţiile impuse de angajatori). 

- 55 persoane au fost informate despre activitatile, obiectivele, stimulentele si serviciile oferite in cadrul 

proiectului, in vederea  inscrierii in grupul tinta;   

 A5.3. Inscrierea in grupul tinta (L2-18) – a persoanelor (femei si alte grupuri vulnerabile) – realizarea 

dosarelor personale ale beneficiarilor proiectului, in vederea inscrierii acestora in grupul tinta, emiterea 

recomandarilor pentru inscrierea acestora la diferitele tipuri de cursuri de formare profesionala (din 

proiect), in functie corespondenta profilului personal cu profilul profesional .   

 -  Inscriere in grupul tinta si realizare dosare personale si recomandari pentru:  

 18 femei, inscrise de P.1;  - 14 persoane, femei, inscrise de P.2  

 - 23 persoane, din care 12 – alte grupuri vulnerabile si 11 femei, APSG  

  A6.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente   

 - 55 persoane informate   
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 REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA 

A7.1. Constituirea grupelor de cursanti  

- 50 de cursanti  instiintati inainte de inceperea cursului de Comunicare in 

limba engleza si Ospatar, 2 dosare de curs; 2 grupe de cursanti realizate 

A7.2. Program: calificare nivel I - Lucrator in comert 

-1 grupa - 25 de femei,  demarat  in 1 octombrie 2014 

A7.6. Program: initiere- Comunicare in limba engleza  

-1 grupa - 24 de femei, 23 persoane apartinand  altor grupuri vulnerabile – 

realizata,  demarat in 7 oct. 2014 

A7.12 Program: calificare nivel II – Ospatar  

-1 grupa - 26 femei demarat in 6 octombrie 2014  

A8.1. Evaluarea cursantilor  

-24 persoane evaluate (curs engleza)    
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Transparenţă în utilizarea fondurilor europene 

Perioda de implementare proiect: 30.06.2014 – 30.12.2015 (18 luni)  

Valoare eligibilă a proiectului: 2.169.250, 00 lei  din care :   

A.F.N solicitată : 2.125.865 lei, iar Contribuţie solicitant: 43.385, 00 lei   

Partener1  

S.C.PAIDEA SRL    

Beneficiar:  

Asociaţia 
Psihologilor Gorjeni  

Partener 2  

F.N.C.T.“Ecaterina 
Teodoroiu”  
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 Cresterea oportunitatilor de angajare pentru un numar de 531 
de persoane, respectiv 400 de femei si 131 de persoane 
apartinand altor grupuri vulnerabile, din Judetul GORJ. 

    
 O.S.1. Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a unui numar de 

325 de femei din Jud. Gorj, prin cuprinderea in programe de formare 
profesionala, intr-una din meseriile: Lucrator in comert, Manichiurist-
pedichiurist, Ingrjitor batrani la domiciliu,   Frizer,   Cofetar,   Patiser,   
Ospatar.   

 O.S.2.   Dezvoltarea de noi competente  socio-profesionale pentru un 

numar de 206 de persoane (din categoria - femei si persoane apartinand 

altor grupuri vulnerabile), prin cursuri de initiere in competente cheie 

necesare in dezvoltarea carierei: Comunicare in limba engleza, 

Competente sociale si civice - Dezvoltare personala, Manager proiect, 

Competente sociale si civice - Competente Antreprenoriale.     

 

 
OBIECTIVE  ALE  PROIECTULUI   
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Întocmit,   

Expert comunicare   

Sîrbu Elena –Irina 

 

 Noiembrie 2014     
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fara 

CONTACT  
 

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR GORJENI 

Str.Tudor Vladimirescu, nr.36, etaj 1,  

Tel/fax: 0253213041 

E-mail: contact@apsg.eu/mariusblendea@ gmail.com   

 www.apsg.eu/https://www.facebook.com/Psihologi    

Blendea Ion Marius  

MANAGER PROIECT   
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