
Instituţia: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Capital Uman

Cod apel: POCU/436/4/4/Reducerea
numărului de persoane aparţinând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice în vederea
integrării socio-profesionale

Cod proiect 127709

Titlul proiectului Servicii integrate pentru vârstnicii din
Comuna Aroneanu, Judeţul Iaşi

Componenta 1
BUNICII COMUNITĂŢII  Servicii sociale şi
socio-medicale pentru persoane vârstnice -
Regiuni mai putin dezvoltate

Axa Prioritară Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Operaţiunea

Reducerea numărului de persoane
aparţinând grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/
socio-profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice în vederea
integrării socio-profesionale

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Servicii integrate pentru vârstnicii din Comuna Aroneanu, Judeţul Iaşi

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

U.A.T. ARONEANUDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4540038Cod de înregistrare fiscală/CIF:

25178Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Aroneanu, România, Str. Principala, , judeţul Iaşi, cod poştal 707020, România

0232299255 / 0232299255

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 23/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

primariaaroneanu@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: http://www.comunaaroneanu.ro

Primar

BENONI MORUZI

0724387959 / 0232299255

benonimoruzi2005@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

BANCA UNICREDIT
BANK

SOCOLA, nr.2, Localitate
Municipiul Iaşi, Cod postal:
700289,Iaşi, România

RO97BACX00000
0162812000

SUCURSALA
POD ROS

BACXROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

3001/01/2014 -
31/12/2014 4,511,491.12

3001/01/2015 -
31/12/2015 3,888,181.99

2101/01/2016 -
31/12/2016 5,365,711.00

3401/01/2017 -
31/12/2017 7,243,945.27

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior
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Cod SMIS:

Proiect „Promovarea la nivel naţional a resurselor turistice din zona comunei Aroneanu, judeţul Iaşi”

25631

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1852/22.07.2011 / 22 IUL 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUL 2011

22 IUL 2014

Valoarea totală proiect: 996,018.00 LEI

806,212.00 LEIValoare eligibilă proiect:

16,124.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 0.00 LEI

Rambursare efectivă: 685,280.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Promovarea comunei în vederea includerii în circuitul turistic

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Proiect „Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfântul Nicolae-Aroneanu”

11494

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3801/13.08.2013 / 13 AUG 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

14 AUG 2013

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 10,592,110.00 LEI

7,509,118.00 LEIValoare eligibilă proiect:

150,182.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 808,063.00 LEI

Rambursare efectivă: 7,509,118.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Promovarea comunei în vederea includerii în circuitul turistic

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Proiect „Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Aroneanu, judeţul Iaşi”

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C 413322011212425822 / 29 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

29 MAI 2014

29 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 289,650.00 LEI

289,650.00 LEIValoare eligibilă proiect:

289,650.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 0.00 LEI

Rambursare efectivă: 289,650.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Achiziţie utilaj

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Înfiintare centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna
Aroneanu, judetul Iasi

116915

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3/42/07.09.2018 / 07 SEP 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

07 SEP 2018

30 APR 2020

Valoarea totală proiect: 2,343,982.75 LEI

2,192,252.99 LEIValoare eligibilă proiect:

2,192,252.99 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 151,729.76 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea EuropeanaEntitate finanţatoare:
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LEI din data deCurs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea primului centru de servicii sociale pentru persoane vârstnice, compus din centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu in
Comuna Aroneanu (zona rurala), prin extinderea unei cladiri deja existente (folosirea sistemelor de management al cladirii (BMS) si
folosirea unor materiale incombustibile pentru anvelopare) si dotarea acesteia cu infrastructura specifica, in vederea diminuarii starii de
saracie si excluziune sociala a populatiei varstnice, intr-un termen de 18 luni de la demararea proiectului;
2. Angajarea unui numar de 4 persoane, antrenarea unui numar de 20 de voluntari din randul persoanelor varstnice active ce nu au
dificultati in desfasurarea activitatii curente si implicarea acestora in activitatile centrului de servicii sociale pentru persoane vârstnice, in
vederea asigurarii conditiilor adecvate de exploatare a investitiei, intr-un termen de 18 luni de la demarare.
3. Furnizarea de servicii sociale in infrastructura obiect al proiectului, catre 250 de persoane-beneficiari din care 130 femei si 120 barbati,
dupa finalizarea investiiei pâna în anul 2023.

Un centru de zi pentru persoane varstnice din comuna Aroneanu

Rezultate

• Realizarea proiectului tehnic aferent constructiei
• Organizare procedura achizitie lucrari de constructii si instalatii
• Realizarea constructiei si darea in folosinta
• Servicii de asistenta tehnica
• Asigurare utilitati necesare obiectivului
• Achizitie dotari obiectiv
• Recrutare si angajare personal obiectiv
• Monitorizare si evaluare

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Pentru prezentul proiect s-a decis asocierea in parteneriat: UAT ARONEANU impreuna cu Centrul Diecezan Caritas Iasi.
In cadrul parteneriatului, UAT ARONEANU va asigura infrastructura necesara pentru implementarea proiectului si va implementa
serviciile in cadrul centrului de zi iar partenerul Centrul Diecezan Caritas Iasi va asigura implementarea serviciilor de ingrijire la domiciliul.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  1

CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)Tipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4488681Cod de înregistrare fiscală/CIF:

131/A/16.12.2002
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi

fundaţiilor:

12/08/1993

8810 - Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani şi pentru persoane aflate in
incapacitate de a se ingriji singure

Cod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

NU

Municipiul Iaşi, România, Str. Sararie nr. 134, , judeţul Iaşi, cod poştal 700116, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0232210085 / 0232217998
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contact@caritas-iasi.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.caritas-iasi.ro

Director general

Egidiu Condac

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0744965557 / 0232217998

egidiucondac@gmail.com

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

BRD Anastasie Panu, nr.1B- 2A,
Localitate Municipiul Iaşi, Cod
postal: 700021,Iaşi, România

RO36BRDE240SV
08119112400

SV08119112400 IASI BRDE ROBU

DATE FINANCIARE

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

110 3,471,565.0001/01/2013 -
31/12/2013 7,111,494.00 7,111,494.00 42,084.00

180 3,519,582.0001/01/2014 -
31/12/2014 8,976,797.00 8,976,797.00 48,017.00

160 3,576,670.0001/01/2015 -
31/12/2015 21,084,871.00 21,084,871.00 57,088.00

105 3,624,084.0001/01/2016 -
31/12/2016 3,290,913.00 3,290,913.00 47,414.00

95 3,676,050.0001/01/2017 -
31/12/2017 3,445,613.00 3,445,613.00 51,966.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii

23542

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: E 7418 / 15.09.2010 / 15 SEP 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2011

31 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 11,839,856.00 LEI

11,825,210.81 LEIValoare eligibilă proiect:

9,910,094.58 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,711,892.69 LEI

Rambursare efectivă: 9,711,892.69 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

FINANŢĂRI
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Obiective

Obiectivul proiectului: Facilitarea accesului şi participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate la risc de excluziune socială şi a familiilor
acestora, din 6 comunităţi rurale şi urbane situate în regiunile N – E şi Centru ale României. Obiective specifice/operationale:
1.Îmbunătăţirea abilităţilor şi a competenţelor profesionale în domeniile: managementul proiectului de economie socială şi modele
funcţionale de incluziune socială pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile pentru personalul proiectului (35 de profesionişti) din regiunile N
– E şi Centru ale României în cadrul parteneriatelor naţionale si transnaţionale, în termen de 12 luni de la începerea proiectului;
2.Creşterea gradului de acces şi de participare pe piaţa muncii pentru un număr de 953 de persoane vulnerabile din cele 6 comunităţi
vizate, care vor fi calificate în termen de 36 de luni de la începerea proiectului în profesiile: îngrijitoare batrani la domiciliu, îngrijitoare
copii, tâmplari si tehnicieni maseur. 3. Creşterea gradului de sprijin şi acompaniere în procesul de identificare şi menţinere a unui loc de
muncă pentru un număr de 1461 de persoane vulnerabile şi familiile acestora, în cadrul unei reţele de 6 staţii de incluziune socială din
comunităţile vizate coordonate de un Centru de Resurse pentru Incluziunea Socială, pe parcursul celor trei ani de derulare a proiectului;
4.Creşterea gradului de conştientizare pentru un număr de 1500 de persoane vulnerabile din cele 6 localităţi vizate, asupra importanţei
beneficiilor participării la activităţile de formare profesională precum şi a implicării în activităţile de voluntariat pe parcursul celor trei ani de
derulare a proiectului.

1. Existenta unei reţele de 6 Staţii de Incluziune Socială/S.I.S. in regiunea de N-E si Centru a Romaniei, atat în mediul rural cat si in
mediul urban. 2.Existenta unui Centru de Resurse pentru Incluziunea Socială C.R.I.S. Centrul va avea 4 departamente: resurse umane,
economie socială, politici şi comunicare, administraţie internă. 3. Specializarea cu privire la implementarea de programe eficiente de
incluziune sociala pe piata muncii din Romania a grupurilor vulnerabile pentru 25 de profesionisti din personalul proiectului, in cadrul unui
stagiu transnational de formare. 4.Specializarea a 35 de persoane, angajati ai Solicitantului, ai partenerilor si reprezentanti si
sensibilizarea reprezentantilor autoritatilor locale din cele 6 locatii ale retelei SIS in cadrul unui seminar organizat de catre Solicitant. 5.
Informarea celor 18 reprezentanti ai autoritatilor locale din cele 6 locatii ale retelei SIS cu privire la modele eficiente europene de
incluziune pe piata muncii prin participarea la un seminar cu “Importanta implicarii actorilor locali in dezvoltarea programelor de incluziune
sociala pe piata muncii pentru grupurile vulnerabile”. 6. Evaluarea a 1461 persoane vulnerabile cu privire la participarea pe piata muncii.
7. Un numar de 1461 de persoane vulnerabile, precum si membrii familiilor persoanelor dependente vor beneficia de consiliere socio-
profesionala pentru a le facilita accesul pe piata muncii. 8. Un numar de 953 de persoane vulnerabile calificate, astfel: 391 de Ingrijitoare
batrani la domiciliu, 440 de Ingrijitori copii, 40 de tamplari, 82 maseuri. 9. Ponderea beneficiarilor ce vor fi certificati in urma formarii
profesionale va fi, estimativ, de 80% din totalul participantilor la fiecare curs de formare. 10. Un numar de 6 locuri de munca nou create in
cadrul proiectului pentru femei, de beneficiare ale cursurilor de ingrijitoare batrani la domiciliu.

Rezultate

1. Înfiinţarea Centrului de Resurse pentru Incluziunea Socială C.R.I.S. pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune
socială. Centrul va avea 7 departamente: "Resurse umane”, “Economie socială”, „Politici şi comunicare”, „Administraţie internă” Formare”,
“Voluntariat”, “Monitorizare şi Evaluare Staţii de Incluziune Socială (S.I.S)”. Va avea birouri, sală de conferinţe, săli de training şi o sală de
masaje. CRIS va oferi suport logistic, supervizare, monitorizare si evaluare pentru reţeaua alcătuită din cele 6 staţii sociale. 2. Realizarea
sesiunilor de formare profesională pentru 35 de profesionişti din personalul proiectului şi a partenerilor în cadrul a două stagii
transnaţionale de formare în România şi in tara Partenerului 2. 2.1. Stagiul de formare în tara Partenerului 2 pentru 25 de profesionisti din
personalul proiectului. Formarea se va realiza pe urmatoarul domeniu principal: incluziunea socială, tematica principală fiind: modele
funcţionale de incluziune socială pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, având ca subtemă managementul proiectului de economie
socială, privit şi tratat ca o componentă a incluziunii sociale. 2.2. Seminar de formare în Romania cu tema: „Importanţa implicarii actorilor
locali in proiecte de incluziune socială”. Va fi organizat de solicitant cu sprijinul partenerilor nationali si transantionali si vor fi invitati
reprezentanţii autorităţilor centrale si locale din cele 6 staţii sociale, si ai ong-urilor, seminar organizat în cursul anului 3 de implemenatre
a proiectului. 3. Înfiinţarea unei reţele de 6 Staţii de Incluziune Socială S.I.S. în localităţile vizate. Vor fi infiintate 2 statii in regiunea Centru
si 4 statii in regiunea NE cu rolul de a identifica nevoi specifice ale comunităţii si de a oferi servicii integrate de asistenta si suport.
Solicitantul si Partenerul 1 ofera, in prezent, servicii socio-medicale in localitatile vizate. Se vor folosi o parte din resurse umane deja
existente precum si mijloace fixe si mobile. 4. Oferirea de servicii de asistenţă, acompaniere şi sprijin pentru grupul tinta compus din
persoane dependente şi membrilor familiilor acestora, precum si persoane vulnerabile din cele 6 statii, pentru a le permite participarea pe
piaţa muncii. 4.1. Furnizarea de servicii de ingrijire socio medicale la domiciliu pentru 180 de persoane dependente in cadrul celor 6 statii
de incluziune sociala. 4.2. Furnizarea serviciilor de asistenta si consiliere socio-profesionala pentru 1461 de persoane vulnerabile, precum
si pentru membrii familiilor persoanelor dependente pentru a le facilita accesul la un loc de munca, cu supervizarea Partenerului 2. 5.
Furnizarea de formare profesională pentru 953 de persoane supuse riscului de excluziune socială. Aceasta activitate se realizeaza cu
supervizarea Partenerului 2. Calificările vizate sunt: îngrijitoare batrani la domiciliu, ingrijitoare copii, tâmplari, tehnicieni maseur.
Beneficiarii vor fi identificaţi în urma colaborării cu autorităţile locale, ONG-uri, Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 5.1.
Obtinerea autorizatiilor pentru calificarile: Ingrijitoare copii si tehnician maseur. 5.2. Vor fi evaluate 1461 de persoane vulnerabile din cele
6 statii de incluziune sociala si vor fi selectati 953 de beneficiari din cadrul grupurilor vulnerabile identificate pentru a li se oferi calificare
profesională. 5.3. Furnizare formare profesionala in calificarea ingrijitoare batrani la domiciliu pentru 391 de beneficiari din cele 6 statii de
incluziune sociala. 5.4. Furnizarea de formare profesionala in calificarea ingrijitoare copii pentru 440 de beneficiari din cele 6 statii de
incluziune sociala. 5.5. Furnizarea de formare profesionala in calificarea tamplar pentru 40 de beneficiari din Regiunea NE. 5.6.
Furnizarea de formare profesionala in calificarea tehnician maseur pentru 82 de beneficiari din Regiunea NE. 6. „Realizarea unei
campanii anuale de promovare a voluntariatului în activităţi dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu risc de excluziune socială
din localitatile vizate , intitulata „Un milion de stele”6.1 Actiunea simultană de iluminare cu ajutorul lumânărilor a clădirilor importante din
localităţile de desfăşurare a proiectului şi a partenerilor. Se va desfăşura în fiecare an, într-un cadru festiv. Vor participa actorii implicaţi în
derularea proiectului şi membrii comunităţilor vizate. Vor fi aprinse lumânări, simbolizând implicarea voluntară în acţiuni sociale. Prin
intermediul acestei campanii dorim să asigurăm o mai bună vizibilitate şi dorim să facem cunoscute activităţile proiectului. Rezultatul
aşteptat are în vedere mediatizarea proiectului pe o arie mai extinsă în comunitate, atât în rândul beneficiarilor cât şi al colectivităţii în
ansamblu, astfel încât să asigurăm materializarea prevederilor punctului 19 din subsecţiunea „Rezultate anticipate”, şi anume:
„Informarea grupului ţintă lărgit”, ale punctului 17 din aceeaşi subsecţiune care face referire la „3 campanii de sensibilizare cu privire la
promovarea voluntariatului in activităţi dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate ...”, respectiv  ale punctului 18 „1500
de beneficiari ai celor 3 campanii de sensibilizare din cadrul celor 8 locaţii din Regiunea NE, Centru si la partenerul transnaţional”. Astfel,
prin organizarea acestei campanii se va promova voluntariatul si aceasta va duce si la o asistare activa a persoanelor vulnerabile dar si la
efecte pe termen lung in ceea ce priveşte creşterea solidaritatii intre membrii comunităţilor vizate”.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Servicii de Evaluare Formare şi Incluziune S.E.F.I.

51765

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3994 / 21.03.2014 / 28 MAR 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

31 MAR 2014

30 OCT 2015
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Valoarea totală proiect: 2,763,990.24 LEI

2,670,423.85 LEIValoare eligibilă proiect:

2,199,210.79 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,155,226.57 LEI

Rambursare efectivă: 2,155,226.57 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare pentru 665 de persoane inactive, şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane
care au părăsit timpuriu şcoala, din care peste 48% sunt femei, din Regiunile NE şi NV, pentru a intra sau reveni pe piaţa forţei de muncă,
pe parcursul a 18 luni. Obiectivele propuse vor contribui în special la realizarea obiectivelor AP5, DMI 5.1 şi, pe termen lung, vor aduce
beneficii prin: A) atragerea şi menţinerea cât mai multor persoane pe piaţa muncii; B) creşterea ratei de participare a persoanelor
neocupate la programele de FPC; C) o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie, potenţialul de muncă şi oportunităţile
pieţei muncii; D) dezvoltarea de programe de FPC adaptate la cerinţele pieţei muncii.
Obiectivele specifice/operationale ale proiectului:
1. Implementarea unor modele funcţionale de incluziune socială pe piaţa muncii pentru 25 de specialişti din regiunea NE si NV implicaţi în
dezvoltarea măsurilor active de ocupare în cadrul parteneriatelor naţionale şi transnaţionale în termen de 18 luni. Parteneriatul din cadrul
proiectului de faţă îşi propune dezvoltarea modelelor active de ocupare prin metode care au avut rezultate pozitive în alte ţări cu
experienţă în abordarea diverselor probleme din sfera incluziunii sociale, educaţiei, formării sau ocupării. Abordarea transnaţională poate
contribui la accelerarea identificării unor soluţii eficiente pentru situaţiile existente la nivel local sau la nivelul celor două regiuni NE şi NV,
şi contribuie la Obiectivul general POSDRU care prevede dezvoltarea continuă a capitalului uman.
2. Creşterea gradului de ocupare pentru 665 de persoane aparţinând grupului ţintă prin furnizarea de servicii intergrate de informare,
evaluare, consiliere, orientare şi mediere profesională pe toată durata desfăşurării proiectului în regiunile NE şi NV. Acesta contribuie la
obiectivul operaţional al DMI 5.1 care prevede îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin
acordarea de servicii intergrate de informare, evaluare, consiliere, orientare şi mediere profesională. Persoanele aflate de mult timp în
căutarea unui loc de muncă au nevoie de consiliere deoarece au o motivaţie scăzută prntru căutarea şi menţinerea unui loc de muncă.
Proiectul propune servicii de evaluare psiho-aptitudinală pentru a realiza o mai bună corelare între aptitudinile individuale ale
beneficiarilor, educaţie, potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii, aceasta fiind una dintre principalele operatiuni orientative
ale DMI 5.1.
3. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale a cel puţin 598 de persoane din grupul ţinţă prin formarea şi certificarea în meserii cerute de
piaţa locală din Regiunile Nord-Est şi Nord-Vest, pe parcursul a 18 luni. Prezentul proiect îşi propune să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor POSDRU şi, în special, la obiectivele AP 5, DMI 5.1 prin dezvoltatea de măsuri active de ocupare menite să reducă rata
şomajului în cele două regiuni de implementare a proiectului. În cadrul proiectului se vor furniza servicii de formare profesională pentru
598 de persoane în urmatoarele domenii: Confecţioner asamblor textile, Tehnician maseur, Cosmetician, Cameristă, Îngrijitoare bătrâni la
domiciliu, Patiser, Agent pază, Masaj, Operator introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză. Au fost selectate
calificări diferite, tocmai pentru a da posibilitatea beneficiarilor să aleagă dintr-o paletă largă de cursuri de formare pentru a avea mai
multe şanse de angajare. Calificările selectate sunt corelate cu cererea de pe piaţa muncii din cele două regiuni de implementare a
proiectului. Pentru şomerii peste 45 de ani, acest proiect reprezintă o oportunitate, deoarece majoritatea dintre aceştia au calificări în
domenii care nu mai sunt căutate pe piaţa muncii. Au fost alese calificările de cosmetician, cameristă şi îngrijitoare bătrâni la domiciliu
care se adresează în mare parte femeilor deoarece acestea, după pierderea locurilor de muncă, nu au mai reuşit să se angajeze, din
cauza vârstei şi calificărilor incompatibile cu piaţa actuală a muncii. Astfel, proiectul contribuie la obiectivul operaţional al DMI 5.1 de a
îmbunătăţi capacitatea de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în special a şomerilor de lungă durată şi a persoanelor
inactive. De asemenea, prin organizarea de cursuri de formare, proiectul contribuie la Obiectivul general al POSDRU care prevede
dezvoltarea profesională a persoanelor prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
4. Integrarea pe piaţa muncii a unui număr de 77 persoane aparţinând grupului ţintă din regiunile NE şi NV pe toată perioada de
implementare a proiectului şi după terminarea acestuia în termen de 6 luni. Integrarea pe piaţa muncii a beneficiarilor proiectului duce la o
reducere a ratei şomajului, precum şi la o creştere a gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului ţintă. Proiectul contribuie
astfel la atingerea obiectivului general al AP 5 care prevede „facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă
durată, atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii.

A.1. O echipă de management de proiect constituită şi funcţională (4 membri), rapoarte narative şi financiare intermediare şi finale şi
rapoarte de audit financiar aferente fiecărei cereri de rambursare.
A.2. Echipamente achiziţionate: 25 laptopuri, 25 licenţe soft, 25 licenţe office, 4 aparatură multifuncţională, 5 aparate foto, 4 video
proiectoare, 4 ecrane de proiecţie, 4 flipcharturi, 10 telefoane mobile, 60 scaune, 2 birouri, 4 bibliotecă/dulap, 4 rafturi arhivare, un soft
instrumente evaluare beneficiari.
A.3. 2 Conferinţe de deschidere a proiectului în cele două regiuni de implementare unde vor fi prezentate scopul, obiectivele, activităţile şi
rezultatele anticipate. Vor fi invitaţi să participe aproximativ 50 reprezentanţi ai autorităţilor, ONG-urilor şi reprezentanţi mass-media. 17
anunţuri în presa scrisă, spoturi audio cu 102 difuzări, 400 mape prezentare, 100 afişe A3, 1000 fluturaşi, 2000 pliante, 1000 pixuri, 1000
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cărţi de vizită, 12 manechine - suport materiale informative, 4 roll up-uri 250 agende, 150 genţi. Realizarea unui website al proiectului
unde vor fi prezentate activităţile proiectului, ofertele de consiliere, mediere, formare, precum şi oferta locurilor de muncă. 2 conferinţe de
închidere a proiectului în cele două regiuni de implementare, prezentarea rezultatelor finale unde vor fi invitaţi să participe aproximativ 80
reprezentanţi ai autorităţilor, ONG-urilor, reprezentanţi mass-media, precum şi beneficiari ai programului.
A.4. Existenţa şi funcţionarea unei reţele de 4 Centre de Servicii de Evaluare, Formare şi Incluziune S.E.F.I. pentru implementarea
măsurilor active de ocupare în regiunile Nord-Est şi Nord-Vest. În regiunea Nord-Est vor funcţiona 3 centre S.E.F.I. în oraşele Iaşi, Bacău
şi Roman, iar în regiunea Nord-Vest un centru S.E.F.I. în oraşul Cluj Napoca. Resurse umane care se vor asigura această activitate: 2
responsabili regionali, 4 experţi consiliere socio-profesională, 4 experţi sociali.
A.5. Specializarea personalului format din 6 de specialişti în implementarea măsurilor active de ocupare, în urma Stagiului de formare
profesională.
A.6. 665 persoane vor beneficia de servicii integrate de evaluare, consiliere, orientare şi mediere favorizând integrarea pe piaţa muncii.
Implementarea măsurilor active de ocupare se va desfăşura pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. A.6.1. Existenţa unui
serviciu de evaluare în vederea orientării profesionale a celor 665 de beneficiari. Planurile de intervenţie personalizate sunt realizate pe o
platformă on-line prin care se realizează evaluarea beneficiarilor din punct de vedere psiho-aptitudinal obţinând rapoarte de
compatibilitate a persoanei cu diferite posturi/locuri de muncă pentru care are abilităţile şi competentele necesare. Astfel persoanele sunt
direcţionate şi consiliate chiar spre profesia pentru care au trăsăturile necesare şi astfel sunt mărite şansele de stabilitate ale acestora la
locurile de muncă. A.6.2. Existenţa unui serviciu de consiliere prin care beneficiarii primesc instruire în metode şi tehnici de căutare a unui
loc de muncă, precum şi prezentarea la interviu în vederea ocupării. Programul de consiliere se va stabili de comun acord cu beneficiarii
pentru a realiza o prezenţă a acestora cât mai apropiată de un procent de 100%. Beneficiarii acestui serviciu primesc informaţii privind
piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, locuri de muncă vacante, profesiile cele mai solicitate, posibilităţile de formare profesională, drepturi
legislative, servicii disponibile. A.6.3. Existenţa unui serviciu de mediere în scopul incluziunii pe piaţa muncii a unui procent de minim 13%
din beneficiarii certificaţi în urma cursurilor de formare. Activitatea constă în armonizarea ofertei cu cererea pe piaţa forţei de muncă şi
favorizarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a şomerilor, a persoanelor inactive, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a
persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala. A.6.4. Existenţa a 4 job-cluburi în localităţile Iaşi, Bacău, Roman şi la Cluj Napoca pentru
facilitarea accesului la ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. În cadrul acestora vor avea loc activităţi care conduc la
consolidarea încrederii în sine şi la motivarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea integrării active pe piaţa
muncii.
A.7. 598 de persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane care au părăsit de timpuriu şcoala,
certificate în meseriile de: Confecţioner asamblor textile, Tehnician maseur, Cosmetician, Cameristă, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu,
Patiser, Agent pază, Masaj, Operator introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză. Din totalul de 598 persoane
certificate, un procent de 61% sunt şomeri de lungă durată, din aceştia un minim de 48 % fiind femei, iar 26% tineri. A.7.1 Acreditarea
solicitantului ca furnizor de formare profesională în meseriile de: Confecţioner asamblor textile, Cosmetician, Cameristă, Masaj, Operator
introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză.

1. Activitatea de management. Echipa de management organizează, planifică, monitorizează şi evaluează activităţile proiectului, precum
şi eficienţa utilizării resurselor.
2. Realizarea de achiziţii de bunuri, echipamente şi servicii necesare bunei derulări a proiectului. Procesul de achiziţii publice vor fi
efectuate conform legislaţiei în vigoare.
3. Informarea şi publicitate. Prin această activitate se va realiza promovarea activităţilor proiectului precum şi a rezultatelor obţinute.
Deasemenea se va asigura vizibilitatea proiectului şi a finanţatorului conform manualului de identitate vizuală POSDRU.
4. Înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de 4 Centre de Servicii de Evaluare, Formare şi Incluziune S.E.F.I. pentru implementarea
măsurilor active de ocupare: 3 in Regiunea Nord-Est si 1 in Regiunea Nord-Vest. Rolul celor 4 centre ŞEFI va fi acela de implementare a
măsurilor active de ocupare prin oferirea de servicii de informare, consiliere, orientare, formare, funcţionarea Job-cluburilor şi mediere pe
toată durata proiectului.
5. Efectuarea unui stagiu de formare profesională pentru 6 de specialişti implicaţi în implementarea măsurilor active de ocupare. Rolul
stagiului de formare este perfecţionarea personalului în vederea identificării şi implementării unor noi măsuri active de ocupare.
6. Furnizarea de servicii integrate de evaluare, consiliere, orientare şi mediere în vederea implementării măsurilor active de ocupare.
Rolul serviciilor integrate de evaluare, consiliere, orientare şi mediere este de a îmbunătăţi capacitatea de integrare pe piaţa muncii a
celor 665 de beneficiari din cadrul proiectului.
6.1. Evaluarea în vederea orientării profesionale a beneficiarilor. Beneficiarii vor fi evaluaţi din punct de vedere psiho aptitudinal în
vederea orientării profesionale. Pentru aceasta se va utiliza o platformă online specializată pe modele de performanţă şi compatibilitatea
utilizatorilor cu diferite posturi de muncă pentru care au abilităţile necesare.
6.2. Oferirea de servicii de consiliere. Rolul serviciului de consiliere este de a oferi beneficiarilor instruire în metode şi tehnici de căutare a
unui loc de muncă precum şi prezentarea la un interviu în vederea angajării. Programul de consiliere se va stabili de comun acord cu
beneficiarii pentru a realiza o prezenţă a acestora cât mai apropiată de un procent de 100%.
6.3. Oferirea de servicii de mediere. Rolul medierii constă în armonizarea ofertei cu cererea pe piaţa forţei de muncă şi favorizarea
inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a şomerilor, a persoanelor inactive, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a
persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.
6.4. Organizarea a 4 job-cluburi pentru facilitarea accesului la ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Rolul job-cluburilor
este de a facilita accesul beneficiarilor proiectului la locurile de munca disponibile. Activităţile conduc la consolidarea încrederii în sine şi
la motivarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea integrării active pe piaţa muncii.
7. Furnizarea serviciilor de formare profesională pentru 598 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Rolul serviciilor de formare
profesională este de a oferi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă oportunitatea de calificare/recalificare, perfecţionare şi
specializare în următoarele meserii: Confecţioner asamblor textile, Tehnician maseur, Cosmetician, Camerista, Îngrijitoare bătrâni la
domiciliu, Patiser, Agent paza, Masaj, Operator introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză.
7.1 Obţinerea autorizaţiilor pentru calificările de: Confecţioner, Cosmetician, Camerista. Obţinerea autorizaţiilor pentru cursurile de
absolvire în: Masaj, Operator introducere, prelucrare şi validare date, Comunicare în limba Engleză. Scopul obţinerii autorizaţiilor pentru
aceste cursuri este de a oferi beneficiarilor certificate de absolvire şi calificare acreditate de instituţiile abilitate în acest sens.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

F.O.R.-Formare şi Ocupare pentru mediul Rural

54285

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4023 / 21.03.2014 / 28 MAR 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

31 MAR 2014

15 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 3,455,890.62 LEI

3,439,555.22 LEIValoare eligibilă proiect:

3,346,401.27 LEIValoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar: 3,279,473.24 LEI

Rambursare efectivă: 3,279,473.24 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea competenţelor profesionale şi facilitarea integrării pe piaţa muncii pentru 825 de persoane din mediul rural din regiunile Nord-
Est şi Sud-Est a României.
Obiective operaţionale:
1. Dezvoltarea de programe integrate pentru formare, ocupare şi consiliere socio-profesională pentru 578 de persoane din mediul rural
din 6 judeţe din cele 2 regiuni vizate şi care vor fi calificate în domeniile îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmiere, tehnicieni maseuri.
2. Creşterea competenţelor profesionale pentru 138 persoane prin participarea acestora la un schimb de bune practici (120 persoane) şi
la o vizită de studiu în Germania (18 persoane), dezvoltate prin parteneriatul transnaţional.
3. Creşterea gradului de participare pe piaţa muncii pentru 100 de persoane din mediul rural prin dezvoltarea unui serviciu de consiliere,
sprijin şi suport pentru membrii de familie ce au în îngrijire persoane dependente.
4. Integrarea pe piaţa muncii a 88 de persoane certificate în cadrul proiectului din mediul rural prin oferirea serviciilor de consiliere şi
orientare socio-profesională.
Obiectivele specifice / operationale ale proiectului
Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivelor specifice aferente Axei Prioritare 5, Domeniu Major de Intervenţie 5.2 - Promovarea
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, prin aportul
adus la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale, având ca finalitate facilitarea accesului la ocupare în activităţi non-
agricole şi motivarea persoanelor inactive în vederea reintegrării lor pe piaţa muncii. În acest sens, pe parcursul derulării proiectului vor fi
dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare şi consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează unui
grup ţintă de 578 de persoane din mediul rural din 6 judeţe din regiunea de N-E şi S-E a României, persoane care vor fi calificate în trei
domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmiere, tehnicieni maseuri. Programele de formare furnizate includ şi module privind
sănătatea şi securitatea la locul de muncă. Pentru o mai bună adaptare în mediul rural a competenţelor profesionale dobândite, 120 de
cursante din cadrul programului de fomare în calificarea îngrijitoare bătrâni la domiciliu vor participa la un schimb de bune practici privind
tehnici moderne de îngrijiri la domiciliu, dezvoltat prin parteneriatul transnaţional. Tot cu sprijinul partenerului transnaţional, un număr de
18 cursante vor lua parte la o vizită de studiu în ţara acestuia. Totodată, persoanele aparţinând grupului ţintă al proiectului, vor beneficia
de servicii de consiliere şi orientare socio-profesională, ce vor fi oferite prin cei 6 asistenţi sociali din echipa de implementare a proiectului.
Asistenţii sociali vor urmări ghidarea personalizată a beneficiarului privind integrarea pe piaţa muncii, vor oferi informaţii privind piaţa forţei
de muncă, sfaturi privind tehnica de căutare a unui loc de muncă, consiliere profesională şi asistenţă în găsirea unui loc de muncă şi
auto-orientare. Proiectul contribuie la dezvoltarea de servicii de sprijin şi suport pentru membrii de familie dependenţi din zonele rurale,
prin furnizarea de astfel de servicii către 100 de beneficiari din mediul rural care au în îngrijire persoane dependente oferindu-le acestora
posibilitatea de a participa pe piaţa muncii sau la cursuri de calificare în scopul facilitării integrării durabile pe piaţa muncii. Această
activitate va fi dezvoltată de solicitant prin experienţa sa în domeniu, prin logistica sa din comunităţile vizate şi prin angajarea a 6
îngrijitoare bătrnâni la domiciliu formate în cadrul proiectului. Pe perioada derulării proiectului, solicitantul va organiza pentru grupul ţintă
activităţi de asistenţă şi consiliere privind autorizarea cursanţilor ca Persoane Fizice Autorizate şi va oferi servicii de intermedire/mediere
pe piaţa muncii privind furnizarea de servicii sociale de îngrijire şi recuperare în comunităţile vizate. Sunt vizate a fi integrate pe piaţa
muncii 88 de persoane participante la programe integrate în cadrul proiectului, reprezentând 19% din grupul ţintă al proiectului,
contribuind astfel la creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de
ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale. asigurarea sustenabităţii
pe termen lung în zonele rurale. Conform Documentului Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013, în care operaţiunile propuse în
cadrul AP 5 DMI 5.2 vizează persoanele din mediul rural, inclusiv persoanele implicate în agricultura de subzistenţă, printre care:
persoane care sunt sau ar putea fi implicate în agricultura de subzistenţă ca urmare a nivelului scăzut de educaţie si formare profesională
şi a oportunităţilor scăzute de ocupare din mediul rural, femeile din mediul rural, tinerii, micii întreprinzători sau viitorii întreprinzători care
pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare, membrii de familie dependenţi etc, proiectul propus se adresează cu precădere
unui număr de 825 de persoane vulnerabile din mediul rural din regiunile NE şi SE a României, din judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău,
Suceava şi Galaţi, astfel: 125 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 325 de persoane inactive, 325 de persoane ocupate în
agricultura de subzistenţă şi 50 de şomeri de lungă durată, majoritatea activităţilor fiind orientate spre dezvoltarea competenţelor
profesionale şi facilitarea accesului pe piaţa muncii şi astfel spre creşterea şanselor de integrare/reintegrare socio-profesională. Prin
stabilirea atât a obiectivului general al proiectului, care vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi facilitarea accesului pe piaţa
muncii pentru 825 de persoane din mediul rural din 6 judeţe situate în regiunile NE şi SE a României, cât şi prin fixarea a patru obiective
orizontale/specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, care constă în dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru
1.650.000 de persoane.

1. Informarea grupului tinta largit prin realizarea si distribuirea de materiale vizând activitatile proiectului privind dezvoltarea competenţelor
profesionale şi facilitarea integrării pe piaţa muncii .
2. 28 de campanii locale de promovare a activităţilor proiectului.
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3. Conferinţa de dechidere a proiectului in care vor fi prezentate scopul, obiectivele si activitatile proiectului la care vor participa 70 de
invitati, reprezentanti ai mass- media, ONG-urilor si autoritatilor locale.
4. 825 de persoane participante la consiliere vor dobâdi informaţii care le vor facilita accesul pe piaţa muncii.
5. 578 de persoane vor fi formate în 3 calificări diferite (498 îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 40 infirmieră şi 40 tehnician maseur) astfel
contribuind la dezvoltarea de programe integrate pentru formare, ocupare şi consiliere socio-profesională în mediul rural
6. Pentru 413 de femei participante la activităţile proiectului se vor creşte şansele de integrare pe piaţa muncii.
7. 88 de persoane vor fi incadrate pe piaţa muncii, adică un procent de 19% dintre persoanele din grupul ţintă.
8. Oferirea de servicii de asistenţă şi suport pentru 100 de persoane care au în îngrijire membri de familie dependenţi, contribuind astfel la
creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a acestora
9. Informarea şi consilierea a 520 de persoane calificate privind inceperea unei activităţi independente va creşte şansele de integrare a
acestora pe piaţa muncii.
10. Pentru 120 de persoane participante la 6 sesiuni de formare privind schimbul de bune practici in cadrul parteneriatului transnaţional
vor fi îmbunătăţite competenţele profesionale.
11. Pentru 18 persoane participante la vizita de studiu desfăşurată în cadrul parteneriatului transnaţional vor fi îmbunătăţite competenţele
profesionale.
12. 6 noi locuri de muncă create pentru beneficiarii proiectului
13. Autorizaţia de formare profesională în calificarea infirmiera.
14. Planul de achiziţii de servicii, echipamente şi bunuri necesare desfăşurării proiectului
15. Site-ul proiectului.
16. Conferinţa de inchidere a proiectului in care vor fi prezentate şi mediatizate rezultatele proiectului la care vor participa 70 de invitati,
reprezentanti ai mass- media, ONG-urilor si autoritatilor locale.
17. Metodologie de implementare a activităţilor realizată şi aplicată.

1. Managementul proiectului: Managementul proiectului este asigurat de echipa de management care va asigura coordonarea generală,
managementul financiar şi realizarea achiziţiilor necesare desfăşurării proiectului.Monitorizarea şi evaluarea proiectului se va realiza prin
intermediul planului general de monitorizare, urmărindu-se gradul de realizare a obiectivelor specifice propuse şi a rezultatelor
preconizate. Echipa de management va fi responsabilă de asigurarea cadrului legal de desfăşurare a activităţilor propuse (acreditări şi
autorizaţii necesare, notificări şi acte adiţionale la contractul de finanţare şi aplicare de instrucţiuni din partea AM POSDRU, etc.), de
stabilirea unor obiective clare pe termen scurt, mediu şi lung pentru experţii proiectului, va asigura managementul riscului, va realiza o
metodologie de implementare a activităţilor proiectului şi se va asigura de respectarea acesteia, va asigura arhivarea documentelor
conform legislaţiei în vigoare şi va asigura colaborarea cu partenerul transnaţional. Managerul de proiect va avea autoritatea de a delega
sarcini către fiecare membru din echipa de implementare, conform responsabilităţilor asumate prin proiect şi concretizate în fişele de post.
De asemenea, va fi responsabil de alocarea de resurse umane, materiale şi financiare necesare realizării activităţilor propuse pentru
atingerea obiectivelor, corelând graficul activităţilor cu buget realizat şi cel previzionat al proiectului.
2. Realizarea de achiziţii necesare desfăşurării proiectului: Pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului sunt prevăzute a fi
realizate achizitii de echipamente, bunuri si servicii. Realizarea achiziţiilor se va efectua cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, a
instructiuniilor si dispozitiilor AMPOSDRU si ale regulamentelor şi directivelor CE. In acest scop se va realiza o metodologie de lucru
privind achizitiile publice în concordanţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Se vor achiziţiona servicii şi bunuri în conformitate cu cele
menţionate la sectiunea ”Resuse alocate si achizitii de bunuri, servicii si lucrari necesare pentru implementarea proiectului” din Descriere
Proiect 1.
3. Informare şi publicitate: activitatea va avea ca obiective asigurarea unei bune cunoaşteri la nivelul grupului ţintă privind asistenţa
financiară oferite de UE prin POSDRU 2007-2013, asigurarea vizibilităţii proiectului, promovarea activităţilor propuse şi rezultatele
obţinute. Se va realiza strategia de mediatizare în cadrul proiectului care va cuprinde calendarul organizării conferinţelor de deschidere
(L2) şi închidere a proiectului (L18), cu participarea a 70 de persoane reprezentanţi ai ONG-urilor locale, autorităţi locale, reprezentanţi
mass-media. De asemenea, se va realiza calendarul campaniilor de promovare locală în cele 6 judeţe de implementare a proiectului. Se
vor desfăşura 28 de campanii de mediatizare in cele 6 judeţe cu scopul pregătirii acţiunii de recrutare beneficiari. Aceste campanii cuprind
actiuni de publicitate si informare prin difuzarea de materiale informative (tiparituri, anunturi presa scrisa, spoturi audio, etc). Se va crea si
actualiza periodic pagina web pentru promovarea proiectului.Partenerul transnaţional va fi implicat în această activitate atât prin
mediatizarea pe site-ul propriu a activităţilor proiectului, prin realizarea şi publicarea a 2 comunicate de presă privind activitatea cu
caracter transnaţional din proiect, precum şi prin prezenţa sa la cele 2 conferinte, de lansare si de final a proiectului. Responsabilul media
va colabora cu responsabilii judeteni in implementarea activităţii.
4. Selecţia şi menţinerea grupului ţintă: Conform prezentei cereri de finanţare, grupul ţintă cuprinde 825 de persoane din mediul rural din
regiunile Nord-Est şi Sud-Est, din judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Suceava şi Galaţi, după cum urmează: 125 persoane în căutarea
unui loc de muncă, 325 de persoane inactive, 325 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 50 de şomeri de lungă durată. La
selecţia grupului ţintă solicitantul va folosi experienţa şi logistica sa din judeţele menţionate unde are dezvoltată o reţea de centre de
incluziune socială pe piaţa muncii pentru persoane defavorizate, inclusiv în mediul rural şi va colabora cu instituţiile abilitate (AJPIS,
AJOFM, DGASPC, etc). După activităţile de mediatizare, responsabilii judeţeni vor organiza acţiunile de recrutare şi selecţie a grupului
ţintă la nivel local, în fiecare judeţ, prin aplicarea unei metodologii clare, respectându-se principiul non-discriminării şi a egalităţii de şanse.
Fiecare beneficiar va fi admis pe baza unei cereri de înscriere şi pe baza analizei documentelor justificative privind apartenenţa la grupul
ţintă. Reducerea gradului de abandon din partea beneficiarilor proiectului se va realiza prin măsuri complexe ce cuprind: monitorizarea
săptămânală/zilnică a participării la activităţile de formare şi consilierea acestora, acordarea de subvenţii participanţilor la cursuri,
acordarea de servicii de îngrijire persoanelor dependente a căror aparţinători urmează cursuri de calificare/consiliere, crearea de
oportunităţi de perfecţionare la standarde europene prin partciparea la schimburi de bune practici si la vizita de studiu.
5. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare socio-profesională: După selecţia grupului ţintă, cele 825 de persoane admise vor
beneficia de servicii de consiliere şi orientare socio-profesională oferite prin intermediul celor 6 asistenţi sociali din echipa de
implementare, care vor urmări ghidarea personalizată a beneficiarului privind orientarea către cursuri de formare profesională, integrarea
pe piaţa muncii. Beneficiarii vor primi informaţii privind piaţa forţei de muncă şi sfaturi privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă,
consiliere profesională, asistenţă în găsirea unui loc de muncă şi auto-orientare.Sunt vizate a fi integrate pe piaţa muncii 88 de persoane
participante la programe integrate în cadrul proiectului, reprezentând 19% din grupul ţintă al proiectului.
6. Furnizarea de servicii de formare profesională. În cadrul proiectului vor fi oferite servicii de fomare pentru 3 calificări de nivele diferite,
astfel: îngrijitoare bătrâni la domiciliu - nivel I (498 persoane), infirmiere – nivel II, (40 de persoane) şi tehnicieni maseuri - nivel III, (40 de
persoane). Nivelele diferite de calificare vor crea şanse mărite de dezvoltare profesională şi personală în corelare cu gradul de şcolarizare
a membrilor grupului ţintă identificat în mediul rural vizat. Pentru formarea teoretică cursanţii vor beneficia de materiale didactice
corespunzătoare: manechine de exersare practică, mese de masaj, consumabile medicale, etc. Formarea practică din cadrul proiectului
va fi asigurată de solicitant prin: reţeaua proprie de 16 centre de îngrijire la domiciliu, contracte de practică cu instituţii în domeniile vizate
(centre rezidenţiale pentru adulţi, centre de recuperare, etc).
7. Schimb de bune practici: Organizarea de 6 sesiuni de schimburi de bune practici. Pentru o mai bună adaptare a competenţelor
dobândite de îngrijitoarele bătrâni la domiciliu participante la cursuri, sunt prevăzute a fi organizate 6 sesiuni de formare privind tehnici
moderne de îngrijiri la domiciliu. De această activitate este responsabil partenerul transnaţional prin implicarea a 3 experţi din domeniul
ingrijirilor la domiciliu. Fiecare sesiune va avea o durată de 2 zile pentru o serie dintr-un judeţ. Se vor organiza 2 serii pe săptămână cu
deplasarea în România a experţilor transnaţionali de 3 ori pe perioada de implementarea a proiectului, adică 3 săptămâni.
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8. Organizarea unei vizite de studiu pentru 18 participanţi din cadrul cursului de calificare îngrijitoare bătrâni la domiciliu, pe teritoriul
Germaniei. Vizita de studiu va avea ca obiectiv aprofundarea tehnicilor moderne de îngrijiri la domiciliu. La această activitate vor participa
persoane din fiecare regiune, câte 3 din fiecare judeţ. Vizita de studiu va avea loc în perioada dintre luna a 12-a şi a 14-a de proiect. De
această activitate este responsabil partenerul transnaţional.
9. Dezvoltarea de servicii de sprijin şi suport pentru persoane dependente. Aceste servicii vor fi oferite pentru 100 de beneficiari care au
în îngrijire persoane dependente şi nu pot participa pe piaţa muncii sau la cursuri de calificare, ca urmare a timpului petrecut cu îngrijirea
acestora. Această activitate va fi dezvoltată de solicitant prin experienţa sa de peste 13 ani în domeniu, prin logistica sa din comunităţile
vizate şi prin angajarea a 6 îngrijitoare bătrâni la domiciliu formate în cadrul proiectului.
10. Acreditarea ca furnizor de formare profesională în calificarea infirmier: deoarece solicitantul nu este autorizat pentru furnizarea de
formare profesională pentru calificarea infirmier, el va realiza acest lucru în primele 2 luni de proiect.
11. Activităţi de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente Pe perioada derulării proiectului, solicitantul va
organiza pentru grupul ţintă sesiuni de informare individuală şi de grup privind autorizarea participanţilor ca Persoane Fizice Autorizate
pentru furnizarea serviciilor de îngrijire şi recuperare la domiciliu. Persoanele participante la această activitate sunt reprezentate de
absolvenţii cursurilor de îngrijitoare bătrâni la domiciliu şi tehnicieni maseuri, adică 520 de persoane. Activitatea se va desfăşura la finalul
fiecării serii de cursuri şi anume în lunile 6,10,11,13,18,19.
12. Organizare târguri de locuri de muncă. Târgurile de locuri de muncă au drept scop întâlnirea directă a celor două categorii, respectiv
angajatorii locali şi persoanele din grupul ţintă al proiectului, care au finalizat un curs de formare profesională şi sunt în căutarea unui loc
de muncă. Astfel, aceste evenimente vin în sprijinul atât al angajatorilor, oferindu-le posibilitatea recrutării şi selectării personalului
adecvat activităţii pe care o desfăşoară, cât şi al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, oferindu-le oportunitatea de alege din
oferta de locuri de muncă existentă sau de a se reorienta profesional.

Cod SMIS:

MĂSURI ACTIVE DE SUCCES PENTRU OMERI - M.A.S.S.

51258

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4954 / 03.04.2014 / 03 APR 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

04 APR 2014

15 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 8,181,295.30 LEI

7,284,825.06 LEIValoare eligibilă proiect:

1,598,991.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,567,011.53 LEI

Rambursare efectivă: 1,567,011.53 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Proiectul MASS isi propune sa creasca gradul de ocupare profesionala pe piata muncii din judetele Cluj, Iasi, Bacau, Alba si Mures pentru
un numar de 610 persoane prin dezvoltarea unor clase distincte de abilitati si competente atat profesionale, cat si antreprenoriale,
folosindu-se un mix de programe si masuri active de formare si servicii dedicate de informare, orientare / consiliere /mediere si training de
tip "start-up".
Prin implementarea acestor programe integrate, solicitantul si partenerii de proiect se circumscriu obiectivelor strategice de dezvoltare
economica, sociala si durabila a judetelor vizate, influentand intr-un mod pozitiv, atat mentalitatea grupului tinta si a angajatorilor in ceea
ce priveste ocuparea si integrarea activa pe piata muncii, cat si atitudinile proactive, de "autoangajare" antreprenoriala, contribuind astfel
la crearea unei culturi a afacerilor in ariile mentionate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Imbunatatirea cunostintelor de informare privind accesarea pietei muncii pentru min 610 de persoane, din care 140 de someri de lunga
durata (66 vor fi femei si 35 vor fi tineri cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani), prin activitatiile de promovare informare,consiliere si orientare
profesionala;
2. Imbunatatirea competentelor a cel putin 578 de someri, persoane in cautare un loc de munca si persoane inactive, in meserii cerute pe
piata locala si regional;
3. Medierea ocupationala pentru 150 de persoane din judetele vizate in proiect;
4. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, a abilitatilor si cunostintelor in domeniul antreprenoriatului pentru 104 de someri, persoane
aflate in cautare unui loc de munca si persoane inactive;
5. Consultanta,asistenta in antreprenoriat pentru incurajarea a cel putin 40 de someri,persoane in cautare unui loc de munca si persoane
inactive in demararea de afaceri sau activitati independente;
Obiectivele specifice ale proiectului au fost definite in acord cu nevoile concrete de formare ale grupului tinta ales si tin cont de nevoile
imediate ale acestora, fiind coroborate cu o analiza detaliata a pietei muncii si a previziunilor legate de aceasta.
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A.1.Managementul Proiectului.
A.1.1. 1 Plan Operational de care va depinde intreaga etapa de implementare,acesta fiind unul dintre pilonii de sustinere a intregului
program,cu o semnificatie importanta pentru atingerea obiectivului general.4 Rapoarte de monitorizare si 2 Rapoarte de Control. 6 intalniri
Comeitetului de Coordonare.
A.1.2. Rapoartele de progres (trimestriale) elaborate si depuse, rapoarte de activitate (lunare) elaborate, cerere de prefinantare depusa,
cereri de rambursare intermediare si finale pregatite si depuse.
A.1.3. va avea urmatoarele rezultate: 1 plan de achizitie elaborat,anunturi de lansare publicate;documentatii de atribuire si caiete de
sarcini realizate si publicate; contracte semnate. Echipamente achizitionate.
A.2. Activitatile care au ca obiectiv informarea si publicitate proiectului vor genera urmatoarele rezultate:
A.2.1. 1 plan de comunicare si diseminare elaborat,implementat si disponibil on line in care sunt descrise actiunile si instrumentele care
vor fi folosite pentru atingerea obiectivelor de comunicarea si planificarea lor pentru toata durata proiectului.
A.2.2. O pagina web a proiectului elaborata,actualizata si administrata cu continut actualizat si relevant pentru proiect si pentru activitatea
de mediere ocupationala.
A.2.3. 5 conferinte de lasare organizate in judetul Cluj, Iasi, Bacau, Alba si Mures cu participarea min a 25 de persoane la fiecare
eveniment total; 5 articole de presa privind organizarea conferintei 150 afis, 150 mapa,150 notebook,150 pliante,150 brosura,2 banner
roll-up,2 banner;
A.2.4. 6 newsletter difuzate la un numar de 1000 de contacte relevante pentru proiectul.1 baza de date cu 1000 contacte relevante pentru
proiect.
A.2.5. 1 raport in care este definit conceptul desfasurarii caravanei de diseminare si locatiilor in care va avea loc activitatea de
diseminare; 5 anunturi de presa difuzat la nivelul celor 5 judete; 5 caravane de promovare desfasurate in judetul Cluj, Iasi, Bacau, Alba si
Mures; 250 persoane din grupul tinta inregistrati pentu programe integrate; 125 persoane din grupul tinta informati,consiliati si orientati,50
persoane din grupul tinta mediere ocupationala. Materiale: 500kit de informare pentru grupul tinta (care
contine:afis,mape,notebook,pliante,brosura proiect, 2 banner roll-up, 2 bannere. A.2.6 1 brief de creatia, 1 spot video realizat si difuzat la
nivelul judetelor vizate in proiect.1 Spot difuzat la nivelul celor 5 judete, 1 raport privind rezultate atinse prin campania de promovare
video. A.2.7 5 conferinte de inchidere a proiectului in judetul Cluj, Iasi, Bacau, Alba si Mures cu participarea min a 25 de persoane pentru
fiecare eveniment; 10 comunicate de presa. Resurse: 150 afis,150 mapa,150 notebook,150 pliante, 150 brosura, 2 banner roll-up, 2
banner In cadrul
A.3.1 1 raport elaborat in care sunt specificate elementele esentiale privind
organizarea si desfasurarea burse de locuri de munca in judetul Cluj,Iasi,Bacau, Alba si Mures; A.3.2 5 baze de date completate cu
firme,autoritatii locale, repezentanti mass media;5 baze de date cu locuri de munca disponibile in judetul Cluj,Iasi,Bacau,Alba si Mures, la
nivel regional si national; A.3.3 5 scrisoare de invitatie elaborata si trimisa,2 anunturi de presa difuzate la nivelul judetelor
Cluj,Iasi,Bacau,Alba si Mures;5 burse de locuri de munca–judetul Cluj, Iasi,Bacau,Alba,Mures;1 raport de evaluare finala; 200 de
participanti la fiecare eveniment,500 de persoane din grupul tinta informate in total,min.100 consiliate si orientate,min.50 de persoane vor
beneficia de mediere.Materiale pentru burse de locuri de munca: afis,mape,notebook,pliante,brosura proiect (1250 de exemplare), 10
banner roll-up, 10 bannere.
A.4 In cadrul A4 vor fi puse in aplicarea toate masurile active de ocupare pentru grupul tinta (programe integrate). A.4.1 Acreditarea PN1
si PN2 pentru furnizarea serviciilor specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca,Locatie administrata de PN1 dotata si
functionala pentru furnizarea de masuri active de ocupare;Locatie administrata de PN2 dotata si functionala pentru furnizarea de masuri
active de ocupare. A.4.2 1 aplicatia multimediala pentru desfasurarea activitatea de informare, consiliere si orientare profesionala;1
aplicatia pentru suportarea grupului tinta in activitatea de mediere ocupationala si 1 aplicatia pentru suportarea grupului tinta in activitatiile
de formare profesionala. A.4.3 610 de persoane consiliate si orientate profesional; A.4.4 5 baze de date cu locuri de munca,integrate si in
pagina web a proiectului(sectiune specifica)pentru judetele vizate in proiect,150 de persoane mediate,min 13 someri mediati cu succes in
fiecare judet. A4.5.Programe de formare autorizate:Ingrijator batrani la domiciliu (CODCOR5133.1.1–360 de ore),Ingrijator batrani la
domiciliu (CODCOR 5133.1.1–360 de ore),Ingrijatoare copii (CODCOR 5131.1.1–360 de ore),Lucrător finisor pentru
construcţii(CODCOR7132.1.1-360 de ore). A.4.6 474 de persoane calificate/specializare prin activitatile de formare profesionale. Cursuri
de formare profesionala subcontracti: Patiser (Cod Cor 7412.1.3 -360 de ore); Agent pază şi ordine (Cod Cor 5169.1.1- 360 de ore),
Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj (Cod in COR: 832401- 80 de ore); lucrator in comert (cod cor 5220.1.1-360 de ore) –
pentru S; Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj (Cod in COR: 832401- 80 de ore –pentru PN1. A.4.7 104 de persoane instruite
prin cursuri de competentele antreprenoriale.104 planuri de afaceri realizate,40 planuri de afaceri selectate. A.4.8 40 planuri de afaceri
asistate prin servicii de consultanta privind initierea unei afaceri pentru 5 luni.
A.5. Evaluarea finala a rezultatelor proiectului. A.5.1 1 Raport de evaluare elaborat, asumat si acceptat de toti partenerii, 1 raport cu lectii

A1.Managementul Proiectului
A.1.1: Coordonarea generala a proiectului;
A.1.2: Coordonarea financiara a proiectului;
A.1.3: Realizarea achizitiilor de bunuri si servicii in conformitate cu bugetul proiectului.
A2. Activitati de promovare si publicitate a proiectului
A.2.1:Crearea planului de comunicare si diseminare a proiectului;
A.2.2:Dezvoltarea continutului si imaginii website-ului proiectului;
A.2.3:Organizarea a 5 conferinte de lansare a proiectului, cate una in fiecare judet vizat in proiect;
A.2.4:Realizarea de newslettere electronice trimestriale care vor furniza la stakeholderilor proiectului informatiile actualizate privind stadiul
proiectului pe parcursul implementarii;
A.2.5:Organizarea a 5 caravane de promovare, cate una la nivelul fiecarui judet vizat in proiect;
A.2.6:Realizarea unui spot video si difuzarea acestuia la nivelul celor 5 judete vizate prin proiect;
A.2.7:Organizarea a 5 conferinte de inchidere, cate una in fiecare judet vizat in proiect.
A.3.Organizarea a 5 burse de locuri de munca pentru grupul tinta din proiect in judetele Cluj, Alba, Mures, Iasi si Bacau, la care vor
participa someri, dar si intreprinderi locale care au locuri de munca vacante.
A.3.1:Definirea conceptului pentru organizarea celor 5 evenimente, stabilirea locatiilor si durata;
A.3.2:Realizarea unei baze de date care va fi actualizata lunar si care va oferi informatii utile beneficiarilor proiectului;
A.3.3:Desfasurarea evenimentelor: trimiterea invitatiilor si publicarea comunicatelor de presa; contactarea angajatorilor, a autoritatilor,
mass media si a grupului tinta.
A.4.Furnizarea programelor integrate pentru cresterea nivelului de ocupare in judetele Cluj,Iasi,Bacau,Alba si Mures.
A.4.1:Obtinerea autorizatiilor necesare;
A.4.2:Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor multimediale pentru tablete care vor fi utilizate in cadrul activitatiilor de informare si orientare
profesionala, mediere ocupationala si formare profesionala;
A.4.3:Organizarea activitatilor de informare si consiliere in grup in vederea identificarii posibilitatilor de cariera, urmarii unui program de
formare profesionala (calificare/specializare) dezvoltarii unei afaceri independente in zona din care provin;
A4.4:Mediere ocupationala. min 150 de persoane vor beneficia de activitati de mediere ocupationala;
A.4.5:Dezvoltarea si autorizarea programelor de formare dupa cum urmeaza:
Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR5133.1.1 - 360 de ore),
Ingrijitoare copii (Cod COR 5131.1.1 - 360 de ore), Lucrator finisor pentru constructii (Cod COR 7132.1.1-360 de ore) (Alba, Mures).
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A.4.6:Organizarea cursurilor de calificare/specializare. Se vor organiza cursuri de calificare pentru 474 persoane din grupul tinta in
meserii solicitate de piata muncii locale:
Judetul Cluj: Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR 5133.1.1 - 360 de ore), Patiser (Cod COR 7412.1.3 - 360 de ore); Agent paza si
ordine (Cod COR 5169.1.1 - 360 de ore), Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj (Cod COR: 832401-80 de ore); Lucrator in
comert (Cod COR 5220.1.1-360 de ore);
Judetele Iasi si Bacau: Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR 5133.1.1 - 360 de ore),ingrijitor copii (Cod COR 5131.1.1 - 360 de
ore),Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj (Cod COR: 83240-80 de ore);
Judetele Alba si Mures: Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR 5133.1.1 - 360 de ore), Ingrijitor copii (Cod COR 5131.1.1 - 360 de ore),
Lucrator finisor in constructie (Cod COR 7132.1.1-360 de ore).
A.4.7:Organizarea cursurilor de competente antreprenoriale si a concursului de planuri de afaceri pentru somerii cu studii superioare;
A.4.8.Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru dezvoltarea unei afaceri sau a unei activitati independente.
A.4.9 Organizarea de workshopuri tematice destinate grupului tinta in functie de necesitatile de integrare ocupationala sau de initiere a
unei afaceri - identificate in randul beneficiarilor proiectului - pentru sustinerea activitatilor A.4.4 si A.4.8
A.5.Evaluarea finala a rezultatelor proiectului.
A.5.1.In urma evaluarii finale tehnice si financiare a proiectului, se va redacta un Raport Final de Evaluare.

Cod SMIS:

Act.IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

50251

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3126 / 29.04.2014 / 28 APR 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

30 APR 2014

15 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 5,098,108.96 LEI

5,085,097.74 LEIValoare eligibilă proiect:

3,641,183.15 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,568,359.49 LEI

Rambursare efectivă: 3,568,359.49 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general: Facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE şi Centru a României, prin
dezvoltarea de programe de formare profesională şi promovarea unui stil de viaţă sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.
Obiective specifice
1.Dezvoltarea serviciului de consiliere socio-profesională pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE şi Centru a României prin
înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de 8 centre mobile de incluziune, pe parcursul implementării proiectului.
2. Creşterea şanselor de integrare/reintegrare/menţinere pe piaţa muncii a 979 de persoane vulnerabile din regiunile NE şi Centru care
vor fi formate în cele 18 luni de implementare a proiectului, în una din cele trei calificări: Îngrijitoare bătrâni la domiciliu; Tehnician Maseur
şi Infirmieră. 3. Creşterea gradului de participare pe piaţa muncii pentru 360 de persoane din regiunile NE şi Centru prin dezvoltarea unui
serviciu de consiliere, sprijin, acompaniere şi suport pentru membrii de familie care au în îngrijire persoane dependente în 17 luni de
implementare a proiectului. 4. Creşterea gradului de incluziune socială pe piaţa muncii pentru 1400 de persoane vulnerabile din regiunile
NE şi Centru, prin promovarea unui stil de viaţă sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.

Prin implementarea proiectului se vor atinge următoarele rezultate: - înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de centre mobile de incluziune;
- plan general de management; - metodologie de implementare a activitatilor; -rapoarte de monitorizare -8 cereri de rambursare -plan de
achizitii de servicii, echipamente si bunuri necesare desfasurarii proiectului -Informarea grupului tinta largit -2 conferinte de presa
(conferinţă de început, conferinţă de final proiect) -70 persoane participante la conferinte -plan de mediatizare a proiectului -pagina web a
proiectului -decizii de infiintarea celor 8 centre mobile de incluziune -decizii de alocare resurse umane si materiale – 979  de persoane
formate: 671 îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 73 tehnicieni maseuri, 235 infirmiere. - 735 persoane certificate (nr. minim). - 755 de
subventii acordate (nr. minim) - 256 intalniri de grupuri de suport -360 persoane dependente sprijinite -1140 persoane consiliate -32
seminarii locale de promovarea a unui stil de viata sanatos -1 cros “Miscarea inseamna viaţa” -campanie media de promovare a unui stil
de viaţă sănătos -500 participanti la cros.- număr participanţi la programe de calificare profesională: 979; - număr calificări: 3; - număr ore
de formare profesională oferite: 21.960; - suporturi de curs realizate: 979; - participanţi campanii de promovare a unui stil de viaţă
sănătos: 900 participanţi seminarii de promovare a unui stil de viaţă sănătos; 500 participanţi cros, 9 premianţi cros.

Rezultate

1.Managementul proiectului: Managementul proiectului este asigurat de echipa de management care va asigura coordonarea generală,
managementul financiar şi realizarea achiziţiilor necesare desfăşurării proiectului. Monitorizarea şi evaluarea proiectului se va realiza prin
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intermediul planului general de monitorizare, urmărindu-se gradul de realizare a obiectivelor specifice propuse şi a rezultatelor
preconizate. Echipa de management va fi responsabilă de asigurarea cadrului legal de desfăşurare a activităţilor propuse (acreditări şi
autorizaţii necesare, notificări şi acte adiţionale la contractul de finanţare şi aplicare de instrucţiuni din partea AM POSDRU, etc.), de
stabilirea unor obiective clare pe termen scurt, mediu şi lung pentru experţii proiectului, va asigura managementul riscului, va realiza o
metodologie de implementare a activităţilor proiectului şi se va asigura de respectarea acesteia, va asigura arhivarea documentelor
conform legislaţiei în vigoare şi va asigura colaborarea cu partenerul transnaţional. Managerul de proiect va avea autoritatea de a delega
sarcini către fiecare membru din echipa de implementare, conform responsabilităţilor asumate prin proiect şi concretizate în fişele de post.
De asemenea, va fi responsabil de alocarea de resurse umane, materiale şi financiare necesare realizării activităţilor propuse pentru
atingerea obiectivelor, corelând graficul activităţilor cu buget realizat şi cel previzionat al proiectului. 2.Realizarea de achiziţii necesare
desfăşurării proiectului: Pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului sunt prevăzute a fi realizate achizitii de echipamente,
bunuri si servicii. Realizarea achiziţiilor se va efectua cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, a instructiuniilor si dispozitiilor
AMPOSDRU si ale regulamentelor şi directivelor CE. In acest scop se va realiza o metodologie de lucru privind achizitiile publice în
concordanţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Se vor achiziţiona servicii şi bunuri în conformitate cu cele menţionate la sectiunea
”Resuse alocate si achizitii de bunuri, servicii si lucrari necesare pentru implementarea proiectului” din Descriere Proiect 1. 3.Informare şi
publicitate: activitatea va avea ca obiective asigurarea unei bune cunoaşteri la nivelul grupului ţintă privind asistenţa financiară oferite de
UE prin POSDRU 2007-2013, asigurarea vizibilităţii proiectului, promovarea activităţilor propuse şi rezultatele obţinute. Se va realiza
strategia de mediatizare în cadrul proiectului care va cuprinde calendarul organizării conferinţelor de deschidere (L2) şi închidere a
proiectului (L18), cu participarea a 70 de persoane reprezentanţi ai ONG-urilor locale, autorităţi locale, reprezentanţi mass-media. De
asemenea, se va realiza calendarul campaniilor de promovare locală în cele 8 judeţe de implementare a proiectului. Se vor desfăşura 45
de campanii de mediatizare in cele 8 judeţe cu scopul pregătirii acţiunii de recrutare beneficiari. Aceste campanii cuprind actiuni de
publicitate si informare prin difuzarea de materiale informative (tiparituri, anunturi presa scrisa,  etc). Se va crea si actualiza periodic
pagina web pentru promovarea proiectului.Partenerul national va fi implicat în această activitate atât prin mediatizarea pe site-ul propriu a
activităţilor proiectului, precum şi prin prezenţa sa la cele 2 conferinte, de lansare si de final a proiectului. Managerul de proiect va
colabora cu responsabilul media va si cu responsabilii de centre in implementarea activităţii. 4.Infiintarea retelei de 8 centre mobile de
incluziune: Infiinţarea unei reţele de 8 Centre mobile de incluziune în localităţile vizate. Vor fi infiintate 3 centre in regiunea Centru si 5
centre in regiunea NE cu rolul de a furnizare servicii complexe de consiliere socio-profesionala, formare, asistenta si ingrijire pentru
pentru persoane dependente, precum si pentru organizarea a 45 de seminarii de promovare a unui stil viata sanatos. In acest sens, se
vor aloca resursele umane si materiale necesare pentru activitatea propusa. 5.Selecţia şi menţinerea grupului ţintă: Conform prezentei
cereri de finanţare, grupul ţintă cuprinde 1140 de persoane din regiunile Nord-Est şi Centru, din judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău,
Suceava, Alba, Sibiu si Mures, după cum urmează: 100 alte grupuri vulnerabile, 40 persoane de etnie roma, 30 persoane cu dizabilitati,
20 familii cu peste 2 copii, 20 familii monoparentale, 10 tineri care parasesc sistemul de stat de protectie a copilului, 920 femei. La
selecţia grupului ţintă solicitantul si partenerul va folosi experienţa şi logistica sa din judeţele menţionate unde are dezvoltată o reţea de
centre de incluziune socială pe piaţa muncii pentru persoane defavorizate şi va colabora cu instituţiile abilitate (AJPIS, AJOFM, DGASPC,
etc). După activităţile de mediatizare, responsabilii de centre vor organiza acţiunile de recrutare şi selecţie a grupului ţintă la nivel local,
în fiecare judeţ, prin aplicarea unei metodologii clare, respectându-se principiul non-discriminării şi a egalităţii de şanse. Fiecare beneficiar
va fi admis pe baza unei cereri de înscriere şi pe baza analizei documentelor justificative privind apartenenţa la grupul ţintă. Reducerea
gradului de abandon din partea beneficiarilor proiectului se va realiza prin măsuri complexe ce cuprind: monitorizarea săptămânală/zilnică
a participării la activităţile de formare şi consilierea acestora, acordarea de subvenţii participanţilor la cursuri, acordarea de servicii de
îngrijire persoanelor dependente a căror aparţinători urmează cursuri de calificare/consiliere. 6.Servicii de informare şi consiliere
profesională privind integrarea pe piata muncii: După selecţia grupului ţintă, cele 1140 de persoane admise vor beneficia de servicii de
consiliere şi orientare socio-profesională oferite prin intermediul celor 8 asistenţi sociali din echipa de implementare, care vor urmări
ghidarea personalizată a beneficiarului privind orientarea către cursuri de formare profesională, integrarea pe piaţa muncii. Beneficiarii vor
primi informaţii privind piaţa forţei de muncă şi sfaturi privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă, consiliere profesională, asistenţă în
găsirea unui loc de muncă şi auto-orientare. De asemenea, vor fi organizate 256 de intalniri in cadrul grupurilor de suport ce se vor derula
in cadrul celor 8 centre mobile de incluziune. Tematica grupurilor de suport va viza tehnici de facilitare a accesului pe piata muncii.
7.Furnizarea de formare profesională. În cadrul proiectului vor fi oferite servicii de fomare pentru 3 calificări de nivele diferite, astfel:
îngrijitoare bătrâni la domiciliu - nivel I (671 persoane), infirmiere – nivel II, (235 de persoane) şi tehnicieni maseuri - nivel III, (73 de
persoane). Nivelele diferite de calificare vor crea şanse mărite de dezvoltare profesională şi personală în corelare cu gradul de şcolarizare
a membrilor grupului ţintă identificat. Pentru formarea teoretică cursanţii vor beneficia de materiale didactice corespunzătoare: manechine
de exersare practică, mese de masaj, consumabile medicale, etc. Formarea practică din cadrul proiectului va fi asigurată de solicitant şi
partener prin: reţeaua proprie de centre de îngrijire la domiciliu, contracte de practică cu instituţii în domeniile vizate (centre rezidenţiale
pentru adulţi, centre de recuperare, etc). 8.Dezvoltarea de servicii de acompaniere si asistenta pentru persoane dependente. Aceste
servicii vor fi oferite pentru 360 de persoane dependente a caror apartinatori fac parte din grupul tinta si care au în îngrijire persoane
dependente şi nu pot participa pe piaţa muncii sau la cursuri de calificare, ca urmare a timpului petrecut cu îngrijirea acestora. Această
activitate va fi dezvoltată de solicitant şi partener prin experienţa lor de peste 13 ani în domeniu, prin logistica sa din comunităţile vizate.
9. Campania de promovare a unui stil de viata sanatos. Campania consta in organizarea a 45 de seminarii locale de promovarea a unui
stil de viata sanatos, acompaniate de promovare media (spot video, materiale publicitare, etc) si organizarea unui cros cu scopul
incurajarii miscarii pentru o viata sanatoasa si activa pe piata muncii. De aceasta activitate sunt responsabili asistentii medicali pentru
organizarea seminariilor, si responsabilul organizare cros pentru evenimentul sportiv, precum si responsabilul media.

Cod SMIS:

Calificarea femeilor în meseria de infirmier o şansă pentru servicii medicale şi sociale de calitate

49594

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3536 / 618C / 30.04.2014 / 30 APR 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 MAI 2014

15 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 6,086,061.90 LEI

5,392,644.37 LEIValoare eligibilă proiect:

2,101,100.54 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,059,078.53 LEI

Rambursare efectivă: 2,059,078.53 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii si asigurarea accesului egal
la ocupare pentru 1040 de persoane din regiunile Centru, V. si NE in vederea cresterii oportunitatilor de angajare ale femeilor in domeniul
sanatatatii si social. Proiectul este bazat pe nevoile identificate de catre S. si parteneri in urma interventiilor realizate la nivel rural si urban
pentru cresterea calitatii serviciilor medicale si sociale. Experienta anterioara in comunitatile aflate in regiunile Centru,V. si NE a scos in
evidenta nr. mare de femei care nu pot accesa piata fortei de munca datorita lipsei competentelor necesare si slaba preocupare in randul
actorilor relevanti din domeniu,cu precadere a autoritatillor locale,pentru cresterea calificarilor din domeniu, cu atat mai mult pentru
asigurarea accesului femeilor la obtinerea unor calificari care sa le permita accesul la locuri de munca.Ob. proiectului este atins prin
actiuni menite sa asigure cresterea nivelului de ocupare, combaterea excluziunii socio-profesionale dar si a autoexcluziunii profesionale
pentru femeile angajate pe locuri de munca necalificate sau fara un loc de munca.Activitatile vor imbunatati oportunitatile de ocupare a
femeilor, prin interventii atat asupra ofertei cat si asupra cererii din piata fortei de munca.Pe de o parte, ocupabilitatea femeilor va fi
imbunatatita iar pe de alta parte,indirect,noi locuri de munca vor fi create prin extinderea serviciilor de ingrijire la domiciuliu, in special in
rural. Pe termen lung acestea se traduc intr-o paleta larga de beneficii si efecte pozitive directe pentru grupul tinta, printre care
mentionam: 1.Dezvoltarea competentelor care sa asigure accesul femeilor la locuri de munca din domeniul sanatatii si asistentei sociale
pentru 940 femei din 3 regiuni; 2. Calificarea femeilor pentru a deveni infirmiere certificate va conduce negresit la cresterea nr. de locuri
de munca pentru femei in cele 2 domenii in 3 reg.;3.Cresterea calificarilor in domeniul sanatatii si as. sociale va determina cresterea
calitatii serviciilor in aceste doua domenii; 4.Crearea primei asoc. profesionale a infirmierelor va conduce la imbunatatirea politicilor din
domeniu pentru aceasta categorie profesionala si va asigura monitoizarea si reprezentarea drepturilor infirmierelor;5.In urma analizei
privind segrerarea profesionala in sectorul de sanatate si asistenta sociala,se asteapta cresterea nivelului de constientizare in plan local
privind necesitatea realizarii politicilor publice sau institutionale pentru combaterea segregarii profesionale a femeilor si ocuparea de
pozitii inferioare pe piata fortei de munca;6.La nivelul a cel putin 100 de reprezentanti ai autoritatii publice locale si organizatii ale societatii
civile se va promova aplicarea principiului egalitatii de sanse in politicile privind promovarea accesului inclusiv la ocupare;7.Dezvoltarea
aptitudinilor si calificarilor femeilor va conduce la cresterea calitatii serviciilor din cele doua domenii;8.proiectul va facilita crestrea nr.de
servicii socio-medicale in mediul urban si rural si implicit v contribui la cresterea nr. de persoane angajate in serviciile medicale si sociale.
Proiectul are un caracter inovator din mai multe perspective:1. Proiectul propune o abordare inivativa deoarece va corela cererea de
locuri de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale cu oferta de locuri de munca, asigurand pe de o parte calificarea femeilor si in
al doilea rand coreland calificarile cu nevoia angajatorilor din cele doua domenii;2.proiectul propune crearea primei asoc. profesionale a
infirmierelor din Romania;3.Pe termen mediu proiectul va deveni un reper privind accesul femeilor la piata muncii in cele 2domenii
mentionate si va putea fi extins ca buna practica in alte regiuni atat prin initiative publice cat si private.

A1: 4 intalniri de management,1 sistem de management si control tehnic si financiar, 1 set de proceduri de implementare, 1 procedura de
achizitii publice realizata, 15 proceduri de achizitii publice derulate,1 auditor financiar si 1 expert contabil contractati;
A2:.1 conferinta de lansare si 1 conferina de final de proiect organizate,100 de participanti la conferinte,2 conferinta de presa organizate,
2 comunicate de presa realizate si diseminate, 30 rollup-uri,1500 afise si 2500 pliante realizate si diseminate, 10 articole publicate, pagina
facebook creata si permanent actualizata, 3sectiuni dedicate proiectului create in cadrul paginilor web a solicitantului si partenerilor unde
vor fi incarcate si materiale de publicitate;
A3:1 metodologie de cercetare elaborata; 350 chestionare aplicate, 6 focus grupuri realizate, 20 interviuri realizate, 1 studiu privind
segregarea prof. realizat si publicat in 400 de ex.diseminate, 1 set de recomandari privind modalitatile de stimulare a accesului femeilor la
ocupare formulate si incluse in studiu.
A4: 1 metodologie de selectie a participantilor realizata, 1 formular de cerere pt.participare in GT realizat si diseminat, 940  femei
selectate pt.programul de calificare, 940 femei participante la programul de calificare dintre care cel putin 100 cu domiciliul in mediul
rural,cel putin 25 de comunitati in care vor fi organizate cursurile identificate, 1 plan de informare realizat, 1 campanie de informare
derulata prin 50 de vizite in teritoriu, cel putin 20 de sesiuni de informare organizate la Primarii sau in Spitale in cadrul vizitelor in teritoriu,
; 1 program de calificare certificat pt. P1, cel putin 651 de femei certificate ca infirmiere (85% din total), 50 sesiuni de calificare in meseria
de infimiera furnizate, partenerul P1 va organiza 5 sesiuni de initiere cursuri infirmiere,33840 ore de formare (teoretice+practice)
acordate,940 suporturi de curs realizate;
A5:1 asociatie profesionala infiintata, 1director executiv al asoc.angajat, 1 set proceduri interne ale asoc. dezvoltate, 3 intalniri ale
Adunarii Generale (AG) organizate, 1 sesiune instruire organizata in cadrul primei intalniri a AG, cel putin 15 femei calificate si membre in
asociatie participante la intalniri, 500 pliante diseminate prin posta catre unitati medicale si sociale, 1 vizita de studiu organizata, 11
persoane participante la vizita de studiu,, 1 pagina web a asociatiei creata si permanent actualizata, 1sectiune a proiectului creata in
cadrul paginii web;
A6: 1 strategie de campanie de constientizare realizata, 1concept de campanie media realizat, 1campanie media derulata: 30 spatii
outdoor personalizate,20 machete presa,30 bannere online, 1 spot TV si 1 spot radio realizate si diseminate de cel putin 50 de ori fiecare,
3 seminarii regionale organizate, cel putin 20 de reprezentanti ai autoritatilor publice si 80 de reprezentanti ai societatiii civile participanti
in cadrul seminariilor,3 sesiuni de training pe tema egalitatii de sanse organizate in cadrul celor 3 seminarii, 15 intalniri directe cu actori
publici si privati derulate. Rezultatele pe termen lung vizate de proiect sunt: un acces crescut la ocuparea in domeniul sanatatii si
asistentei sociale pt.940 de femei, 940 femei motivate de gasirea unui loc de munca sau de construirea unui cariere profesionale, 100
actori publici si privati in domeniul asistentei sociale si sanatate cu un grad crescut de constientizare cu privire la necesitatea promovarii
egalitatii de sanse si accesului egal la ocupare pentru femei in acest domenii, cel putin 200 de autoritati publice cu un nivel ridicat de
constientizare cu privire la necesitatea dezvoltarii serviciilor la nivel local prin calificarea femeilor, cel putin 25 de comunitati cu un
potential crescut de a dezvolta servicii socio medicale, cel putin 25 comunitati beneficiare pe termen mediu si lung de cresterea nivelului
de calificare al femeilor si implicit de cresterea nivelului de ocupare.

Rezultate

AA1.Managementul proiectului(L1-L18).Vor fi aplicate tehnici specifice manag.de proiect,asigurand gradul optim de
implementare,monitorizare si control tehnico-financiar al activit.propuse pt.a indeplini toate cele 3 ob.specif.1.1.Asigurarea
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luna 1 va fi organizata prima intalnire de manag.,pt.trecerea in revista a planului de lucru. Vor fi realizate 4intalniri de manag.ale echipei
(cel putin2pers./fiecare partener). 1.2. Monitorizarea si evaluarea tehnica si financiara a activit.si rezultatelor pr. Indicatorii de monitorizare
sunt rezultatele,obiectivele si activit.propuse. Partenerii vor realiza un sistem de manag. al calitatii si control tehnico-financiar,cu rol de
corectare a eventualelor aspecte ce necesita imbunatatiri. Procedurile,implementate deja de S si P1, vor fi imbunatatite si preluate si de
P2. 1.3.Realizarea achizitiilor de echipamente,bunuri si servicii(L1-L18)se va efectua cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, a
instr.AMPOSDRU si a regulamentelor CE.Se va realiza o procedura de lucru privind achizitiile publice cu respectarea OG66/2011 si a
Hot.nr.875/2011. Se vor achizitiona servicii de audit,expertiza contabila,catering,consultanta infiintare asociatie profesionala,cheltuieli
publicitate,servicii turism vizita de studiu,servicii cazare si masa pt.realizare evenimente,,realizare website Asociatie
profesionala,cercetare, campanie media etc.(vz.sectiunea Resurse) 1.4.Auditul financiar, va fi externalizat conform procedurilor.
1.5.Contabilitatea va fi sustinuta de serviciile unui expert contabil subcontractat. A2.Informare si publicitate(L1-L18). Se vizeaza
promovarea activit.si rezultatelor proiectului cu respectarea elementelor de vizibilitate adecvate si a principiului transparentei.Vor fi
organizate 2 conferinte:de lansare(L1) si de final (L18)cu cel putin 50 pers.-actori relevanti in domeniul ocupare,sanatate si social,entitati
care promoveaza egalitatea de sanse si ONG-uri cu bune practici in domeniu.Conferintele vor avea un caracter interactiv si vor aborda
probleme de actualitate din dom.accesului femeilor la ocupare, in special a celor din gr.vulnerabile,in dom.social si sanatate.Agenda
conf.de lansare va fi structurata a.i.sa centralizeze provocarile diferentelor bazate pe gen si accesul la ocupare pt. femei in cele 2
domenii.Conferintele vor fi acompaniate de cate o conferinta de presa(L1 si L18).Pe durata proiectului va fi asigurata legatura cu mass
media si se vor transmite informari si 2 comunicate de presa. Pt.promovarea activit. vor fi realizate 30 rollup-uri,1500 afise si 2500 pliante
utilizate deopotriva in Act.4.Pe website-urile S,P1 si P2 vor fi postate permanent informatii despre proiect si rezultatele acestuia.Vor fi
realizate cel putin 10 articole despre programele de calificare si impactul lor asupra femeilor.Proiectul va avea de asemenea o
componenta de social media,stiut fiind interesul populatiei pt. acest tip de comunicare.Proiectul va incuraja consumul responsabil si
utilizarea resurselor,prin diseminarea materialelor de publicitate inclusiv online,contribuind la o eficienta mai mare a
costurilor.A3.Realizare studiu privind segrearea profesioanala bazata pe egalitatea de sanse in ceea ce priveste profesiile, cariera si
veniturile in sectorul sanatate si asistenta sociala(L1-L5).Scopul studiului este de a analiza in profunzime accesul femeilor la profesiile din
domeniul sanatate si social in cele 3 regiuni si va ajuta la identificarea micro-regiunilor in care este nevoie de personal specializat. Studiul
se va realiza pe baza metodologiei de cercetare,care va fi dezvoltata in proiect si va avea o abordare cantitativa si calitativa a aspectelor
semnalate.Instrumentele de cercetare calitativa vor fi aplicate de echipa responsabila a proiectului,cercetarea cantitativa urmand a fi
externalizata catre o entitate cu expertiza.Vor fi aplicate pe un esantion reprezentativ in cele 3 regiuni 350 de chestionare pe femei si
angajatori din cele 2domenii,vor fi organizate 6 focus-grupuri si 20 de interviuri cu actori locali si nationali din domeniul social,sanatate si
egalitate de sanse.Studiul va formula o serie de recomandari privind modalitatile de stimulare a accesului femeilor,in special din mediul
rural si grupuri dezavantajate,la ocupare inclusiva si vor fi identificate microregiuni in care trebuie intervenit pentru dezvoltarea
serviciilor.Studiul va fi tiparit in 400 de ex. distribuite catre autoritati locale din cele 3regiuni cu responsabilitati in dom. social si
sanatate(primarii,spitale,consilii locale si judetene,etc) si actori privati,furnizori de servicii socio-medicale in regiunile vizate in cadrul
campaniei de constientizare.A4.Furnizarea programelor de calificare in meseria de infirmier pt.940 femei din 3 reg.de dezv.(L4-L18). 4.1
Prima etapa este recrutarea si selectia GT. In urma studiului vor fi identificate cel putin 25 de comunitati din cele 3 reg. in care vor fi
organizate cursurile.Selectia GT va fi precedata de o campanie de informare privind activitatile proiectului. Vor fi realizate cel putin 50 de
vizite in teritoriu in cele 3 reg.(sesiuni de informare in spitale,primarii,etc).Selectia GT va fi realizata centralizat,pe baza unei cereri in care
se vor solicita informatii privind apartenenta persoanei la GT,mediul de rezidenta si regiune (urban/rural), disponibilitatea si motivatia de
participare. Pe parcursul proiectului vor fi luate masuri de mentinere a participantilor in proiect, asigurandu-se de catre echipa de proiect
comunicare,informarea si/sau asistenta GT.Selectia se va realiza respectand cerintele privind transparenta si egalitatea de sanse. 4.2
organizarea cursurilor.In urma selectiei,940 de femei vor fi incluse in programul de calificare. Calificarea va urma standardele
ocupationale pt.meseria de infimiera, nivel 2 calificare,COR 513 204.Solicitantul va furniza calificare cu formatorii deja acreditati iar P1 se
va acredita in cadrul proiectului. Cursul de formare este structurat pe formare teoretica(240 ore) si practica(480 ore). In cele 3 regiuni vor
fi organizate 50 sesiuni de formare furnizate de 95 de formatori si partenerul P1 va organiza 5 sesiuni de initiere cursuri infirmiere.
Practica va fi realizata la unitatile medicale si sociale cu care S. si P1 au colaborat sau pe care acestia le detin. Locatia exacta a cursurilor
se va stabili in functie de nr.de aplicatii si in corelare cu rezultatele studiului. In urma participarii la curs vor fi certificati cel putin 85% din
participanti. Pt. organizarea cursurilor va fi achizionat instrumentar special(materiale sanitare, manechine pt.practica). A5. Dezvoltarea
primei asociatii profesionale pt.infirmiere (L10-L18).Asociatia va avea rolul de a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere si de a
participa la dezbateri publice ce vizeaza legislatia cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca infimiere.Membrii fondatori ai
asociatiei vor fi selectati din randul femeilor participante la cursul de calificare in functie de interesul de implicare pe termen mediu si lung
in activitatea asociatiei. Va fi angajat un Director Executiv al asociatiei pe per.proiectului, pt.a definitiva procedurile interne de organizare
si pt.a promova activitatea asoc.in randul infirmierilor.Vor fi organizate 3 intalniri de 2 zile ale Adunarii Generale a Asociatiei
profesionale.La una din aceste intalniri va fi organizata o sesiune de instruire despre rolul retelei pt.promovarea egalitatii de sanse si gen
pe piata muncii si rolul asociatiei in promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse in randul angajatorilor.Activitatea
asociatiei va fi promovata la nivel national atat online cat si prin intermediul unor pliante care vor fi trimise prin posta catre cel putin 500 de
unitati medicale si sociale la nivel national.In cadrul acestei activitati va fi realizata o vizita de studiu de 5 zile in Austria:Caritas Linz la
care vor participa 11 pers., 2 membri ai echipei de la fiecare partener si 5 infirmiere calificate in proiect, printre care si directorul asociatiei
si membri ai consiliului director. Costurile de transport,cazare,masa pt.vizita de studiu vor fi suportate in cadrul proiectului. Va fi
deopotriva creata o pagina web care va promova asociatia infiintata si proiectul.Aceasta va avea o sectiune dedicata proiectului si
aportului acestuia la realizarea asociatiei. A6. Lansarea unei campanii de constientizare privind egalitatea de sanse si impactul calificarii
pt.domeniile sanatate si social(L1-L16).Campania de constientizare reprez.o activitate complementara pt A.3, A.4., A.6. si Act.2. Aceasta
va aduce pe agenda publica dezbaterea privind sansele egale din domeniul sanatatii si social,importanta calificarilor pentru grupurile
vulnerabile si importanta calificarii din perspectiva cresterii calitatii si dezvoltarii serviciilor.Realizarea strategiei de campanie va fi
demarata imediat dupa inceperea proiectului.Campania va fi structurata pe 2paliere: campanie media si activitati de
constientizare(seminarii,intalniri).Campania media se va desfasura in medii de comunicare apropiate GT:outdoor,machete presa,
online,locuri frecventate de GT:30 spatii outdoor,20 machete presa,30 bannere online,1 spot TV si 1 spot radio diseminate de cel putin 50
de ori fiecare(cu precadere pe posturi locale).Activitatile de constientizare vor fi lansate odata cu finalizarea studiului ce va fi distribuit si
femeilor participante la curs iar concluziile lui vor fi discutate cu actori regionali in cele 3 seminarii de 1 zi si jum.organizate in Reg.C.,V. si
N-E. si vor include 1ses. de training de 60min.privind conceptele fundamentale ale egalitatii de sanse.La seminarii vor participa cel putin
100 de reprezentanti ai autorit.publice si societatii civile. Deopotriva vor fi organizate cel putin 15intalniri directe in cele 3 regiuni cu actori
publici si privati in domeniul sanatate si social pt.a prezenta concluziile studiului si activit.proiectului.
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea capacitatii strategice a sectorului economiei sociale prin activitati inovatoare si
servicii generatoare de venit pentru a ajuta 285 persoane excluse social sau din grupuri vulnerabile sa se integreze/reintegreze pe piata
muncii, contribuind astfel la dezvoltarea durabila a regiunilor NE si SE. Prin furnizarea serviciilor specializate de ocupare - informare,
consiliere si orientare profesionala, 45 persoane cu dizabilitati, 31 familii care au mai mult de doi copii, 15 familii monoparentale, 102
femei (in situatii de risc), 51 persoane care traiesc din venitul minim garantat, 31 de persoane care au parasit timpuriu scoala, 10
persoane de etnie romă vor fi sprijinite sa se incadreze pe piata muncii. Prin proiectul de fata ne propunem atat consolidarea capacitatilor,
competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile, cat si infiintarea a 9 Structuri de Economie Sociala care vor
urmari dezvoltarea si promovarea de activitati si servicii generatoare de venit favorizand cresterea calitatii serviciilor sociale destinate
grupurilor vulnerabile.
Obiectivele specifice / operationale ale proiectului
Ob.1.Promovarea economiei sociale ca instrument flexibil si durabil in vederea dezvoltarii economice si sociale a comunitatilor din
regiunile NE si SE, prin organizarea a 16 evenimente de informare si vizibilitate (conferinte lansare si inchidere, 5 caravane, 9 evenimente
"Ziua portilor deschise"), cu participarea a minim 750 persoane.
Ob.2.Cresterea gradului de informare a specialistilor implicati in incluziunea sociala a persoanelor defavorizate din regiunile NE si SE,
prin elaborarea unui ghid de bune practici in economie sociala.
Ob.3.Furnizarea de servicii de informare si consiliere socio-profesionala pentru 240 de persoane vulnerabile.
Ob.4. Furnizarea serviciilor de formare, in diferite meserii cerute pe piata muncii, pentru 142 de persoane apartinand grupurilor
vulnerabile si 30 de persoane din categoria lucratorilor sociali si personalului din institutii rezidentiale. Ob 5. Dezvoltarea structurilor,
mecanismelor si instrumentelor specifice economiei sociale prin infiintarea a 9 Structuri de Economie Sociala care vor oferi: 62 locuri de
munca din care 45 pentru persoane vulnerabile, noi servicii si oportunitati pentru comunitatile din mediul rural si urban in regiunile NE si
SE.

1 Echipa management - 1 manager (S), 1 asistent manager (S), 1 responsabil financiar(S), 1 consilier juridic(S), 1 asistent financiar (P);
Echipa de implementare - 16 persoane: Experti pe termen lung: 1 responsabil media, 1 expert selectie grup tinta, 2 experti consiliere
socio-profesionala, 1 responsabil cercetare, 1 expert organizare evenimente, 1 responsabil formare, 6 formatori (S), 1 responsabil
recrutare, formare si orientare profesionala (P) , 1 formator (P). Experti pe termen scurt: 11 persoane: 1 responsabil recrutare personal
SES (S), 10 examinatori Personal administrativ – 1 secretar, 1 contabil, 1 servicii curatenie. 9 Structuri de Economie Sociala, 9 manageri
SES, 62 persoane angajate din care 45 persoane vulnerabile, 30 lucratori sociali, personal din institutii rezidentiale, 230 participanti
informare, consiliere si orientare profesionala - 45 persoane cu dizabilitati, 31 familii cu mai mult de 2 copii, 15 familii monoparentale, 102
femei (in situatii de risc), 51 de persoane care traiesc din venitul minim garantat, 31 persoane care au parasit timpuriu scoala, 10
persoane de etnie romă, 750 persoane informate, 16 evenimete promovare si vizibilitate, 2 mese rotunde cu participarea a minim 15 de
persoane pe eveniment. 1 raport privind perceptia asupra domeniului economiei sociale; o analiza a situatiei economiei sociale la nivel
national si european; un eveniment cu participarea a minim 35 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, reprezentanti mass-
media si actori importanti in economia sociala, 50 mape, 50 pliante, 10 afise, 50 brosuri, 100 pixuri personalizate, 2 roll-up-uri; 5
evenimente de promovare organizate, 350 persoane informate; 9 evenimente de promovare organizate, 450 persoane informate; un
eveniment cu participarea a minim 35 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, reprezentanti mass-media si actori importanti
in economia sociala, 50 mape, 50 pliante, 10 afise, 50 brosuri, 100 pixuri personalizate, diseminarea rezultatelor cercetarii prin ghidul de
bune practici elaborat (100 bucati tiparite); infiintarea si autorizarea a 9 Structuri de Economie Sociala; crearea unei baze de date cu
reprezentanti mass media si actori sociali/economici, trimiterea unui numar de 500 newslettere pe trimestru; crearea a 62 locuri de
munca/pozitii nou infiintate prin intermediul Structurilor de Economie Sociala din care 45 locuri de munca pentru persoanele vulnerabile;
275 persoane vulnerabile implicate in activitatile proiectului, din care 230 inregistrati pentru informare-consiliere, iar un numar de 45 de
persoane angajate in cadrul celor 9 Structuri de Economie Sociala; 6 cursuri de formare, 132 de persoane vulnerabile calificate si 40 de
persoane, 30 lucratori sociali si personal din institutii rezidentiale şi 10 persoane cu dizabilitati, formati in antreprenoriat.

Rezultate

A1. Managementul proiectului - este asigurat de echipa de management care va asigura coordonarea generala, managementul financiar
si realizarea achizitiilor necesare desfasurarii proiectului.Monitorizarea si evaluarea proiectului se va realiza prin intermediul planului
general de monitorizare, urmarindu-se gradul de realizare a obiectivelor specifice propuse si a rezultatelor preconizate. Echipa de
management va fi responsabila de asigurarea cadrului legal de desfasurare a activitatilor propuse (acreditari si autorizatii necesare,
notificari si acte aditionale la contractul de finantare si aplicare de instructiuni din partea AM POSDRU, etc.), de stabilirea unor obiective
clare pe termen scurt, mediu si lung pentru expertii proiectului, va asigura managementul riscului, va realiza o metodologie de
implementare a activitatilor proiectului si se va asigura de respectarea acesteia, va asigura arhivarea documentelor conform legislatiei in
vigoare. Managerul de proiect va avea autoritatea de a delega sarcini catre fiecare membru din echipa de implementare, conform
responsabilitatilor asumate prin proiect si concretizate in fisele de post. De asemenea, va fi responsabil de alocarea de resurse umane,

Activităţi finanţate
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materiale si financiare necesare realizarii activitatilor propuse pentru atingerea obiectivelor, coreland graficul activitatilor cu buget realizat
si cel previzionat al proiectului.
A2. Analiza si cercetare in domeniul economiei sociale - in cadrul acestei activitati vom analiza situatia actuala in domeniul economiei
sociale la nivel national si european
A2.1. Analiza situatiei economiei sociale la nivel national european si identificarea celor mai bune practici (L1-L12) - in cadrul cercetarii
vor fi abordate urmatoarele temaci: - Analiza legislatiei existente in Romania si la nivel european, aplicabila activitatilor economiei sociale;
- Analiza posibilitatilor de finantare pentru activitatile de economiei sociale in Romania, inclusiv eficienta fiecareia dintre variantele
existente; - Colectarea informatiilor existente cu privire la incadrarea in munca si de calificare/recalificare a grupurilor vulnerabile;
A2.2 Organizarea a 2 evenimente tip masa rotunda cu participarea a minim 15 persoane/ eveniment, actori implicati in economie sociala,
reprezentanti ONG, mass media, autoritati publice locale (L4,L6) Aceste evenimente vor fi organizate cu scopul de a identifica perceptia
asupra domeniului economiei sociale si a factorilor care influenteaza direct sau indirect participarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii,
avand in vedere ca acest domeniu este relativ nou si nu este valorificat eficient.
A2.3 Elaborare si publicare ghid de bune practici in economie sociala- vor fi publicate un numar de 200 de bucati (L9-L12) In urma
parcurgerii etapelor cercetarii si a folosirii mijloacelor si tehnicilor specifice va fi elaborat un Ghid de bune pactici in economia sociala in
cadrul carui vor fi cuprinse rezultatele analizei situatiei economiei sociale la nivel national european. Deasemea ghidul va cuprinde
prezentari ale Structurilor de Economie Sociala infiintate si dezvoltate in cadrul proiectului.
A3. Promovarea economiei sociale la nivel de comunitati locale
A3.1. Conferinta de lansare a proiectului cu participarea a minim 35 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, reprezentanti
mass-media si actori importanti in economia sociala (L1,L2) - Pentru aceste evenimente vor fi elaborate si tiparite toate instrumentele de
comunicare necesare: afise, mape, agende personalizate, pliante, brosura, banner roll-up,pixuri personalizate. Se vor publica 2 anunturi
de presa pentru a se indeplini obligatiile privind informarea si publicitatea proiectului.
A3.2. Crearea si dezvoltarea paginii website-ului proiectului (L1-L12) - Va fi dezvoltata imaginea on-line a proiectului in cadrul unei pagini
independente. In plus,va fi implementata o sectiune in care vor fi postate locuri de munca disponibile. Pagina web va fi actualizata in
permanenta cu informatii privind derularea activitatilor proiectului.
A3.3. Organizarea a 5 evenimente de promovare si constientizare cu privire la economia sociala in cele 2 regiuni Nord-Est si Sud-Est (L3-
L10) - Organizarea a 5 caravane de promovare. In cadrul caravanelor de promovare vor fi diseminate obiectivele si activitatiile proiectului
pentru a atrage grupul tinta in proiect si a promova conceptul de economie sociala.
A3.4. Promovarea structurilor de economie sociala prin organizarea a 9 evenimente tip ”Ziua portilor deschise”(L6,L12) - acest eveniment
va fi realizat pentru promovarea economiei sociale si a structurii nou infiintate in randul actorilor economici si sociali. Vom promova SES-
urile ca model de bune practici in economia sociala si incluziunea socio-profesionala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile.
A3.5. Conferinta de finalizare a proiectului cu participarea a minim 35 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, reprezentanti
mass-media si actori importanti in economia sociala (L11,L12) - Pentru aceste evenimente vor fi elaborate si tiparite toate instrumentele
de comunicare necesare: afise, mape, agende personalizate, pliante, brosura, banner roll-up,pixuri personalizate. Se vor publica 2
anunturi de presa pentru a se indeplini obligatiile privind informarea si publicitatea proiectului. In cadrul acestui eveniment vor fi
diseminate si rezultatele cercetarii prin ghidul de bune practici elaborat.
A4. Infiintarea structurilor de economie sociala
A4.1. Demararea procedurilor pentru infiintarea structurilor de economie sociala (obtinerea de autorizatii necesare) (L1-L6) Vor fi
intreprinse demersurile necesare pentru - dobandirea personalitatii juridice, obtinerea autorizatiilor necesare demararii activitatii,
efectuarea achizitiilor, amenajarea spatiului, angajarea personalului, negocierea si incheierea contractelor de vanzare a produselor,
realizarea si tiparirea cataloagelor de prezentare.
A4.2. Evenimente lansare si promovare structurilor de economie sociala (L4-L12) In ziua inaugurarii fiecarui SES vor fi invitate
personalitati publice ale comunitatii, oameni de afaceri de succes si reprezentanti mass-media. Promovarea in aceasta perioada va fi bine
orientata, tintind segmentul de piata urmarit. Acest lucru se va realiza prin: • Newslettere trimise pe adresa ONG-urilor, a coroporatiilor, a
societatilor comerciale, a firmelor, • Distiributii de brosuri potentialilor clienti cu gama de servicii si produse oferite • Promovare in mass-
media;
A4.3 Demararea si continuarea procesului de productie (L4-L12) Planificarea productiei in functie de contractele incheiate si a comenzilor
primite, achizitionarea materiei prime, productia efectiva si livrarea. A
5. Implicarea persoanelor vulnerabile in activitati de economie sociala
A5.1. Identificarea si inregistrarea grupului tinta (L1-L12) - Conform prezentei cereri de finantare, grupul tinta cuprinde 285 persoane
vulnerabile, din care 240 persoane vulnerabile implicate in activitatea de informare si consiliere, 45 apartinand grupurilor vulnerabile
angajate. Dupa activitatile de mediatizare, expertii recrutare grup tinta vor organiza actiunile de recrutare si selectie a grupului tinta, prin
aplicarea unei metodologii clare, respectandu-se principiul non-discriminarii si a egalitatii de sanse. Fiecare beneficiar va fi admis pe baza
unei cereri de inscriere si pe baza analizei documentelor justificative privind apartenenta la grupul tinta.
A5.2. Program informare, consiliere si orientare pentru persoanele vulnerabile apartinand grupului tinta (L1-L12) - Dupa etapa de selectie
a grupului tinta vor fi oferite de catre expertii consiliere socio-profesionala servicii de informare, consiliere si orientare pentru persoanele
vulnerabile in vederea cresterii capacitatii de ocupare pe piata muncii si consolidarea stimei de sine.
A5.3. Programe de formare pentru 142 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile (L1-L12). Solicitantul va organiza - 1 Curs de
bucatari, cod COR 512, 720 de ore, pentru 18 persoane si 1 curs de Tehnician Maseur, cod COR 3226.3.1, 1080 ore pentru 19 persoane.
Vor fi externalizate urmatoarele cursuri: -1 curs soferi camion mare tonaj, cod COR 8332, cat C,C+E, 80 ore pentru 20 de persoane; 1
curs soferi autoturisme, cod COR 8322, cat B, 80 de ore pentru 60 de persoane; 1 curs mecanici auto, cod COR 7231.2.2, 720 de ore
pentru 15 persoane. Partenerul naţional 1 va organiza un curs de antreprenoriat pentru 10 persoane cu dizabilităţi
A5.4. Programe de formare pentru specialistii in domeniul incluziunii sociale (L2-L10) – 30 de lucratori sociali, personal din institutii
rezidentiale vor participa la cursuri de antreprenoriat.
A5.5. Selectarea si includerea a 45 persoane din grupul tinta (apartinand grupurilor vulnerabile) in vederea integrarii in munca, pe pozitiile
nou create in cadrul structurilor de economie sociala infiintate in cadrul proiectului. Cele 45 de persoane reprezinta 71% din totalul
persoanelor angajate pe posturile nou infiintate in cadrul celor 9 SES.
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Dată finalizare:

01 SEP 2017

31 DEC 2017

Valoarea totală proiect: 222,500.95 LEI

222,500.95 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI
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Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectiv General: Dezvoltarea locala a municipiului Husi din judetul Vaslui, plasata sub
responsabilitatea comunitatii, in vederea combaterii saraciei si excluziunii sociale. Prin stimularea implicarii comunitatilor marginalizate din
municipiul Husi in dezvoltarea locala , formarea unui parteneriat public-privat local incluziv , elaborarea si implementarea unei Strategiei
de Dezvoltare Locala integrata si multisectoriala in municipiul Husi din judetul Vaslui ,se urmareste eliminarea prin instrumentul DLRC a
principalelor probleme ale comunitatilor marginalizate. Principalele probleme ale comunitatilor defavorizate sunt neimplicarea reala a
comunitatii in dezvoltarea locala , lipsa parteneriatelor public-private si inexistenta unei retele locale de informare si mobilizare a
comunitatii, care sa propuna modele inovative de rezolvarea ale problemelor , sau care sa aduca solutii noi la probleme vechi. Se doreste
eliminarea barierelor dintre institutii , sectorul privat si societatea civila , precum si dezvoltarea parteneriatelor, care sa permita
combinarea eficienta a resurselor existente la nivel local. Lipsa fondurilor, nivelul de trai scazut al populatiei din aceasta zona si lipsa de
instruire, au condus catre o interventie individuala a activitatilor, atat in plan economic cat si institutional, astfel incat la aceasta data nu
exista o conexiune reala intre sectoare nici pe verticala nici pe orizontala , zonele defavorizate fiind aproape deconectate de zonele care
ofera oportunitati. In contextul problemelor specifice mentionate , municipalitatea vede rezolvarea pe de o parte prin implicarea in
constituirea si functionarea Grupului de Actiune Locala, iar pe de alta parte, prin realizarea acelor investitii care sa asigure
complementaritatea si sinergia interventiilor si care totodata sa conduca la cresterea ocuparii, educatie , accesul la servicii de baza si
imbunatatirii conditiilor de locuit si de trai ale populatieie marginalizate, pe termen lung. Obiectivele specifice ale proiectului Facilitarea
dezvoltarii unui parteneriat durabil pentru solutionarea problemelor socio-economice din municipiul Husi prin Infiintarea Grupului de
Actiune Locala in municipiul Husi, judetul Vaslui. Parteneriatul va avea ca scop promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a
oricarei discriminari prin participarea pe termen mediu si lung a membrilor comunitatii marginalizate la luarea deciziilor, evaluarea si
monitorizarea impelmentarii unei strategii integrate si multisectoriale. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea activitatilor (A1)-
activitati in domeniu constituirii Grupului de Actiune Locala si ( A3) activitatilor de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea
de parteneriate in vederea rezolvarii problemelor comunitatii printr-o abordare participativa . OS1 va fi atins prin activitatea de dezvoltare
de parteneriate pe termen mediu si lung intre societatea civila si mediul privat si public, (A3) promovand parteneriatele (intre institutii
publice ,private si societatea civila) prin crearea Retelei Parteneriale Comunitare. Aceastia vor dezvolta o Strategie de Dezvoltare Locala
bazata pe implicarea comunitatii in vederea combaterii saraciei , a oricarei discriminari si dezvoltarii socio -economice a teritoriului
acoperit de SDL. Crestrerea gradului de implicare activa a membrilor comunitatilor marginalizate din Husi in luarea deciziilor la nivelul
municipalitatii prin: • Delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL din municipiul Husi, judetul Vaslui. • Animarea partenerilor
locali si mobilizarea comunitatii marginalizate . La acest obeictiv specific vor contribui activitatile A2 si A3 prin care membrii comunitatii vor
participa direct la realizarea Studiului de referinta ce va sta la baza delimitarii comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL. Mobilizarea
comunitatii prin combaterea oricarei forme de discriminare si incurajarea voluntariatului vor contribui la atingerea OS2 stimuland procesul
participativ al membrilor comunitatii , scopul fiind acela de a constitui motorul dezvoltarii viitoare a teritoriului si implicarea comunitatii in
luarea deciziilor. Aplicarea instrumentului DLRC in scopul elaborarii SDL si a liste indicative de interventii penru atingerea obiectivelor
SDL,in municipiul Husi, judetul Vaslui pentru comunitatile marginalizate. La acest obiectiv specific contribuie toate activitatile proiectului,
fiecare activitate actionand punctual asupra unei categori de grup tinta. Prin parteneriatul care se va incheia in cadrul proiectului, se
asigura o colaborare intre institutiile publice, private si societatea civila din Husi, care vor conlucra in vederea solutionarii problemelor cu
care se confrunta comunitatea marginalizata si persoanele aflate in risc de saracie, prin stabilirea listei indicative de interventii ce vor
atinge obiectivele SDL. Activitatea A4 va facilita centarlizarea datelor si discutarea acestora cu reprezentantii comunitatilor, conturarea
solutiilor si prioritizarea acestora , asigurand realizarea documentului final ce va fi despus spre evaluare ca urmare a finalizarii prezentului
proiect.OS3 va fi atins prin realizarea unei SDL integrate si multisectoriale realizata prin instrumentul DLRC, prin abordarea de jos in sus ,
bazata pe implicarea comunitatii.

 1 Constituirea unui parteneriat public- privat sub forma de Grup de Actiune Locala . GAL-ul astfel constituit va functiona cel putin pe
perioada de implementarea a SDL propusa si va elabora reguli privind luarea deciziilor, prevenirea riscurilor de aparitie a conflictelor de
interese, reguli interne care sa dovedeasca asigurarea functionala a acestuia, autorizarea privind utilizarea datelor cu caracter personal,
va asigur derularea tuturor activitatilor de consultare si informare publica, precum si mobilizarea si implicarea reprezentantilor
comunitatilor marginalizate in procesul de implementare ,monitorizare si control al Strategieie de Dezvoltare propusa. Vor fi organizate 5
sedinte ale Comitetului director in care vor fi discutate aspectele constatate la nivelul comunitatilor , ca urmare a realizarii studiului de
referinta. Dupa constituire , GAL-UL va asigura functionarea prin angajarea unei echipe tehnice formata din 1 manager , 1 asistent
manager si 1 facilitator comunitar, care vor participa la o activitate ce vizeaza imbunatatirea competentelor in domeniul SDL. In
constituirea parteneriatului se va actiona in sensul atragerii acelor parteneri relevanti din cadrul comunitatilor marginalizate pe de o parte ,
dar si a celor cu experienta in implementarea proiectelor de dezvoltare locala. 2 1 Studiu de referinta intocmit la nivelul comunitatilor
marginalizate din ZUM. Studiul de referinta va fi realizat prin implicarea celor doi parteneri ONG si din sectorul privat ,la nivelul zonelor
propuse de liderul de parteneriat-UAT Husi si va avea ca rezultate finale : - 1 plan cu delimitarea teritoriului vizat de SDL,( care va
indeplini criteriile de dimensiune si coerenta si care va avea delimitate perimetrele care corespund zonelor cu caracter distinct) si fotografii
relevante din zonele vizate. - 1 baza de microdate primare rezultate din studiul studiul de referinta in format XLSX, - 1 metodologie de
esantionare folosita in realizarea studiului de referinta - 1 metodologie ce include si instrumentele de cercetare folosite in studiul de
referinta - validarea si declararea zonelor marginalizate identificate prin studiul de referinta Baza de microdate si metodologiile utilizate
vor permite identificarea persoanelor in risc de saracie sau excluziune sociala si identificarea principalelor probleme cu care se confrunta
comunitatea vizata. Studiul va utiliza si metode calitative de identificare a problemelor comunitatii , prin organizarea a : - 4 focus grupuri (2
cu tineri 16-20 ani si 2 cu adulti 30+ani) la care vor participa 40% femei,20% tineri romi si non romi. - 5 workshopuri cu reprezentantii

Rezultate
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institutionali si specialistii la nivel local pe urmatoarele teme: -delimitarea teritoriului si a zonelor distincte ZUM ; -rezultatele analizei
diagnostic a nevoilor, problemelor si resurselor identificate in ZUM; -identificarea solutiilor ca urmare a consultarilor, -prioritizarea
masurilor, -decizia finala cu privire la continutul strategiei, lista indicativa de interventii. 3 1 Strategie de Dezvoltare Locala intocmita ,
insotita de lista indicativa a interventiilor propuse pentru atingerea obiectivelor stabilite. SDL-ul va contine prezentarea generala a
municipiului Husi si a zonelor vizate si va reflecta legatura logica intre obiectivele si masurile din planul de actiune si analiza SWOT, cu
accent pe problemele cheie identificate in teritoriul SDL.SDL va asigura reprezentarea echitabila a diferitelor categorii de persoane aflate
in risc de saracie sau excluziune sociala in intreg procesul DLRC,realizarea unui plan de actiune coerent bazat pe rezultatele consultarii
comunitatii marginalizate si a expertilor,care sa asigure caracterul integrat la nivelul teritoriului, caracetrul multisectorial al masurilor de
interventie incluse si complementaritatea intre interventiile in infrastructura de tip FEDR si masurile soft de tip FSE. SDL va fi conceputa
astfel incat masurile sale sa contribuie la temele orizontale. In realizarea bugetului se va asigura distributia logica intre masuri , astfel
incat interventiile sa se incadreze in limitele stabilite in ghidul solicitantului, dar in acelasi timp sa raspunda nevoilor identificate in teritoriu.
SDL va contine proceduri de monitorizare si evaluare continua , atat de personalul propriu cat si de catre comunitatea marginalizata. SDL
va prezenta modul de masurare al obiectivelor atinse prin indicatori de rezultat. SDL va fi intocmita astfel incat sa aduca solutii pentru
rezolvarea problemelor identificate in teritoriu si totodata sa fie aliniata la Stratgeia Orasului Husi si la documentele strategice relevante.

-

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Servicii integrate pentru o comunitate incluziva in Husi - partener

102220

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 52403 / 01 SEP 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

04 SEP 2017

03 SEP 2020

Valoarea totală proiect: 13,212,399.99 LEI

13,212,399.99 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectivul general/ Scopul proiectului este acela de a creste gradul de incluziune
sociala, combaterea saraciei si a discriminarii in comunitatea marginalizata din orasul Husi, Judetul Vaslui, prin oferirea de servicii
integrate pentru 560 de persoane apartinand grupului tinta vizat. Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului
specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma),
din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, prin implementarea de măsuri integrate si prin asigurarea si furnizarea de
servicii integrate dupa cum urmeaza: - servicii educationale pentru 110 de elevi, - servicii de ocupare forta de munca pentru 286 de
persoane, din care 86 de persoane angajate, 286 de persoane certificate in diverse calificari, - de asemenea se vor acorda servicii directe
si functionale: sociale/medicale/medico-sociale pentru 560 de persoane. - imbunatatirea conditiilor de locuit pentru un nr de 100 de
persoane, atat in timpul de implemenatre al proiectului, cat si dupa incetarea acordarii sprijinului financiar, pe o perioada mai mare de 6
luni. - servicii juridice pentru un numar de 64 de persoane din grupul tinta. Scopul proiectului este imbunatatirea procesului de incluziune
sociala, combatere a saraciei si a oricarei discriminari cu efecte directe asupra cresterii accesului la educatie si reducerea parasirii
timpurii a scolii, accesului si mentinerii pe piata muncii in randul comunitatii marginalizate, prin derularea de activitati integrate de
informare, furnizare de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti prin intermediul Centrului Comunitar Integrat. Incadrarea proiectului in
Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 9.ii se justifica prin faptul ca actiunile proiectului sunt destinate integrarii socio-economice a
comunitatii marginalizate, precum si de a facilita si furniza servicii integrate socio-medicale prin Centrul Comunitar Integrat, activitati
sustinute si prin promovarea si dezvoltarea parteneriatelor intre mediul privat, public si societatea civila. Prin obiectivul general si
obiectivele specifice se vizeaza promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricaror discrminari, proiectul contribuind la
atingerea obiectivului general al POCU, al obiectivului general al AP 4 referitor la integrarea comunitatilor marginalizate, pe piata fortei de
muncă, pentru a creste rata de scolarizare si pentru a reduce rata de parasire timpurie a scolii, prin intermediul unei abordări bazate pe
parteneriat şi a unui mecanism solid de monitorizare. Obiectivul general si obiectivele specifice sunt in concordanta cu obiectivul general
POCU 2014-2020 referitor la educatie, ocuparea forţei de muncă, valorificarea în mod optim a potenţialului forţei de muncă, crearea
condiţiilor pentru creşterea gradului de participare pe piaţa muncii şi accesul la locuri de muncă de calitate care sunt prioritare pentru
atingerea obiectivelor de competitivitate economică, sustenabilitate şi incluziune, si cu obiectivele operationale specifice PI 9.ii, referitoare
la acordarea de servicii socio-medicale integrate comunitatilor marginalizate, participarea la programe de ucenicie, stagii de practica,
servicii de formare profesionala in vederea accesului si mentinerii pe piata muncii si sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatilor
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marginalizate. Pe termen lung, proiectul va genera un efect pozitiv, deoarece serviciile integrate dezvoltate pe parcursul a 3 ani, vor oferi
o nouă şansă de incluziune sociala, nediscriminare, si implicit cresterea sanselor de ocupare a locurilor de munca, imbunatatirea
conditiilor de locuit, precum si o crestere a accesului si participarii la educatia timpurie si reducerea parasirii timpurii a scolii pentru
membrii comunitatii marginalizate din orasul Husi, judetul Vaslui. Proiectul isi propune reducerea numarului de persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin dezvoltarea unor activitati specifice care vor facilita accesul acestora la
resursele economice, educationale si comunicationale ale colectivitatii. Proiectul are ca obiectiv creşterea şanselor de acces pe piaţa
muncii a 560 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Proiectul va
asigura creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor din regiunea de Nord Est, si anume din comunitatea marginalizata
identificata in municipiul Husi, dar şi o schimbare de atitudine privind discriminarea faţă de aceste persoane. Obiectivele specifice ale
proiectului OS 1: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari prin dezvoltarea de parteneriate pe termen
mediu si lung intre societatea civila si mediul privat si public. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea activitatilor in domeniul
educatiei (A3), activitatilor in domeniu ocuparii fortei de munca (A4 si A5) si a activitatilor de facilitare si mediere pentru identificarea si
consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii problemelor comunitatii printr-o abordare participativa (A8). Activitatile educationale
(A3) au un impact pozitiv asupra elevilor din grupul tinta, reprezentand actiuni de incluziune sociala si combaterea saraciei prin impactul
asupra dezvoltării personalităţii elevului. Participarea la activităţi extracurriculare structurate (110 elevi) va asigura crestere a
performantelor scolare etc. Activitatile in domeniu ocuparii fortei de munca (A4 si A5) contribuie la atingerea OS1 prin cresterea ratei de
calificare si ocupare in randul populatiei zonei marginalizate 286 de persoane, reprezentant 51% din grupul tinnta. Prin intensificarea
măsurilor active pentru piaţa muncii proiectul contribuie la reducerea sărăciei si a oricarei discriminari. OS1, activitatea de dezvoltare de
parteneriate pe termen mediu si lung intre societatea civila si mediul privat si public, este atins prin A8 care promoveaza parteneriatele
(institutii publice si private) prin crearea Retelei Parteneriale Comunitare. Aceastia vor dezvolta o strategie si bazata pe implicarea
comunitatii in vederea combaterii saraciei si a oricarei discriminari, care se va numi INCLUZIUNE SOCIALA BAZATA PE COMUNITATE.
OS 2: Cresterea sanselor de acces la servicii integrate (educationale, de ocupare, antreprenoriat, sociale, medicale, medico-sociale, si
imbunatatirea conditiilor de locuit) pentru comunitatea marginalizata din orasul Husi, prin intermediul serviciilor specifice si infiintarea
Centrului Comunitar Integrat. Acest obiectiv specific este atins cu precadere prin A6 care contine cele doua subactivitati, respectiv 6.1
Infiintarea Centrului Comunitar Integrat si 6.2 Furnizarea de servicii integrate in comunitatea marginalizata contribuie la atingerea acestui
obiectiv. Prin implementarea acestei activitati proiectul contribuie si la obiectivul Obiectivul specific POCU 4.2. Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.
Centrul Comunitar Integrat are scopul de a furniza servicii integrate de sprijin cu scopul creşterii accesului la: - serviciile educationale
pentru 60 persoane, - servicii de ocupare pentru 286 persoane, - antreprenoriat pentru 9 persoane - servicii sociale pentru 560 persoane,
- servicii medicale pentru 430 persoane - servicii medico-sociale pentru 130 persoane - servicii imbunatatirea conditiilor de locuit pentru
64 persoane din zona marginalizata.Centrul va functiona ca punct unic de acces pentru intreg grupul tinta (560 persoane) in vederea
accesarii serviciilor integrate enumerate mai sus. Astfel, activitatile proiectului contribuie la cresterea sanselor de acces la servicii
integrate si abordeaza sărăcIa şi excluziunea sociala bazandu-se pe conceptul de furnizare de servicii integrate şi pe asigurarea
armonizării şi coerenţei dintre diferitele programe. OS 3: Cresterea accesului la educatie si reducerea parasirii timpurii a scolii, pentru
elevii din comunitatea marginalizata din orasul Husi. Pentru atingerea acestui obiectiv specific se va implementa activitatea A3, cu
subactivitatile A3.1 si A3.2. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie prin masuri de reducere a parasirii timpurii a scolii.
In cadrul acestei activitati se vor organiza 12 campanii de informare si constientizare a grupului tinta cu privire la efectele parasirii timpurii
a scolii, nondiscriminarea si combaterea segregarii etc, se va implementa un program educational de reducerea parasirii timpurii a scolii
(asistenta suplimentara in efectuarea temelor, dezvoltare competente cheie, consiliere etc) si se vor oferii subventii si premii pentru elevii
din cadrul zonei marginalizate. La aceste activitati vor participa 60 de elevi din zona marginalizata, toate aceste activitati fiind importante
în motivarea elevilor in a frecventa şcoala si contribuie la cresterea accesului la educatie si reducerea parasirii timpurii a scolii. OS 4:
Cresterea accesului si mentinerii pe piata muncii a persoanelor apartinad comunitatii defavorizate prin participarea la programe de
ucenicie, formare profesionala, sprijin antreprenorial. Activitatile in domeniu ocuparii fortei de munca (A4 si A5) contribuie la atingerea
OS4 prin cresterea ratei de calificare si ocupare in randul populatiei zonei marginalizate. Prin aceste activitati, un nr de 286 de persoane
(reprezentand 100% din grupul tinta care va beneficia de masuri de ocupare), vor dobandi o calificate la incetarea calitatii de participant,
(aferent indicatorului 4S37) Acestia vor beneficia de consiliere si orientare profesionala, vor participa la programe de ucenicie (20 de
pers), cursuri de formare profesionala si 9 persoane vor primi sprijin in infiintarea unei afaceri. Subventiile acordate angajatorilor la
crearea de locuri de munca pentru persoanele din zona marginalizata, vor contribui si ele la cresterea accesului si mentinerii pe piata.
Prin intensificarea măsurilor active pentru piaţa muncii proiectul contribuie la reducerea sărăciei si a oricarei discriminari. 77 persoane din
grupul tinta care va beneficia de masuri de ocupare, vor avea un loc de munca, la incetarea calitatii de participant. 86 persoane
(reprezentand 30% din grupul tinta care va beneficia de masuri de ocupare), vor avea un loc de munca inclusiv cele care participa la o
activiate independenta, la incetarea calitatii de participant, (aferent indicatorului 4S38). OS 5. Reducerea disparitatilor de dezvoltare
economica si sociala, pentru grupul tinta din comunitatea marginalizata vizata prin proiect. La acest obiectiv specific contribuie toate
activitatile proiectului, fiecare activitate actionand punctual asupra unei categori de grup tinta. Activitatile educationale implementate cu
elevii din zona marginalizata contribuie la cresterea nivelului educational si al stimei de sine al elevilor. Masurile de ocupare contribuie la
dezvoltarea economica a comunitatii, prin cresterea nivelului de calificare si ocupare a grupului tinta (286 pers). Serviciile integrate
furnizate prin intermediul Centrului Comunitar IntegraT asigura furnizarea serviciilor armonios şi coerent atât la nivel de individ cât şi la
nivel de comunitate (560 pers). Imbunatatirea conditiilor de locuit (100 pers) si asistenta juridica pentru reglementari acte (64 pers)
sprijina in mod direct accesul grupului tinta la serviciile necesare unei existenţe minimale. Prin parteneriatele care sevor incheie in cadrul
proiectului, se asigura o colaborare intre institutiile publice si private din Husi care vor conlucra in vederea solutionarii problemelor cu care
se confrunta comunitatea marginalizata si persoanele aflate in risc de saracie.

1 - 1 analiza complexa la nivelul comunitatii marginalizate - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A1 cu subactivitatea
A1.1 si este baza de referinţă pentru identificarea priorităţilor şi măsurilor incluse în proiect. Prin intermediul participarii colaborative a
membrilor comunitatii (focurs grup) si autoritati locale, s-a validat comunitatea conform Tabelului 1 : 4 intalniri de consultare a comunitatii
(reprezentanti primarie, DGASPCP, lideri locali, parteneri etc,) 3 focus grupuri cu membrii comunitatii, 1 intalnire cu reprezentanti ai
camerei de comert vasui, alofm husi, jud vaslui, agenti economici locali, reprezentanti ai primariei, lideri locali si parteneri, 1 chestionar
online (google forms) catre agenti economici locali – Anexa A, 1 comunitatea marginalizată validata Tabel 1 completat , 1 fisa sintetica
minimala a comunitatii completata - Anexa B, 1 analiza narativa care contine: metodologia, rezultatele analizei, justificarea validarii zonei
ca fiind marginalizata, identificarea si analiza grupurilor aflate in risc si a nevoilor locale, 1 harta uat anexata. 2 - 1 Proces de
management derulat - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A2. In cadrul acestei activitati se vor coordona toate
activitatile proiectului atat cele tehnice cat si cele financiare si de achizitii necesare bunei implementari a proiectului, conform prevederilor
legale si a bugetului prevazut.Monitorizarea interna a progresului proiectului se va face prin sedinte periodice, se vor urmari to do list-urile
fiecarei activitati, se vor intocmi rapoarte lunare, iar MP va elabora instrumente de planificare, monitorizare si evaluare a proiectului. 3 - 3
campanii de Campanii de recrutare, informare si constientizare a grupului tinta elevi - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii
activitatii A3 cu subactivitatile A3.1 si va determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS1, OS3, OS5. Se vor organiza 3 sesiuni de
recrutare a grupului tinta. Campaniile de recrutare vor facilita procesul de selectie a copiilor care vor participa la activitatile proiectului.
Elevii cat si parintii acestora vor fi informati despre serviciile furnizate pin intermendiul proiectului, avand astfel posibilitatea de a se
inscrie. In cadrul acestei activitati se vor organiza: 3 campanii de informare privind efectele parasirii timpurii a scolii, 3 campanii de
informare privind nondiscriminarea si combaterea segregarii scolare, 3 campanii de informare si promovare a regulilor elementare de
igiena pentru copii si tineri si 3 campanii de informare cu privire la ecologizare si protectia mediului. 4 - 110 elevi, beneficiari de servicii de

Rezultate
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educatie - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A3 cu subactivitatile A3.1 si A3.2 si vor determina in mod direct la
realizarea obiectivelor OS1, OS3, OS5. 60 de elevi din grupul tinta (invatamant primar si gimnazial) vor beneficia de servicii de educatie,
pachete integrate (reducerea parasirii timpurii a scolii: sprijin la teme, hrana, transport, rechizite etc) 50 de elevi din grupul tinta
(invatamant primar si gimnazial) vor beneficia de servicii de educatie, activitati extracuriculare cu accent pe dobandirea de competente
cheie. Elevii vor participa si in cadrul campaniiilor de informare cu rol educativ. 5 - 1 program educational – reducerea parasirii timpurii a
scolii, dezvoltat pentru comunitatea marginalizata - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A3 cu subactivitatile A3.1 si
A3.2 si vor determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS1, OS3, OS5. Acest program se va derula in cadrul Centru socio-
educational, pentru 110 de elevii selectati in urma campaniilor de recrutare. In cadrul analizei comunitatii s-a identificat nevoia unor astfel
de activitati educationale care sa creasca accesul si participarea la educatie. 50 de elevi din grupul tinta (invatamant primar si gimnazial)
vor beneficia de servicii de educatie, activitati extracuriculare cu accent pe dobandirea de competente cheie. 60 de elevii care vor
participa la activitatile educative vor beneficia de pachete integrate in vederea prevenirii si diminuarii parasirii timpurii a scolii (transport,
hrana, materiale educationale). Activitatile extracurriculare au un impact pozitiv asupra elevilor din grupul tinta, reprezentand actiuni de
inovare sociala in cadrul comunitatii marginalizate. 6 - 286 de persoane vor beneficia de masuri de ocupare - 286 de persoane,
reprezentand 51% din totalul grupului tinta vor beneficia de masuri de ocupare : servicii de informare, consiliere, orientare si mediere,
formare profesionala si programe de ucenicie. Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A4 cu subactivitatea A4.1 si A4.2
si vor determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS1, OS4, OS5. 7 - 286 de persoane vor dobandi o calificate la incetarea calitatii
de participant - 286 de persoane (reprezentand 100% din grupul tinta care va beneficia de masuri de ocupare), vor dobandi o calificate la
incetarea calitatii de participant, (aferent indicatorului 4S37). Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A4 cu
subactivitatea A4.1 si A4.2 si vor determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS1, OS4, OS5. 8 - 20 de persoane vor participa la
activitati de ucenicie - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A4 cu subactivitatea A4.1 si va determina in mod direct la
realizarea obiectivelor OS1, OS4, OS5. 9 - 86 persoane vor avea un loc de munca inclusiv cele care participa la o activiate independenta,
la incetarea calitatii de participant - 86 persoane (reprezentand 30% din grupul tinta care va beneficia de masuri de ocupare), vor avea un
loc de munca inclusiv cele care participa la o activiate independenta, la incetarea calitatii de participant, (aferent indicatorului 4S38) din
care: a. 77 persoane din grupul tinta care va beneficia de masuri de ocupare, vor avea un loc de munca, la incetarea calitatii de
participant b. 9 persoane din grupul tinta care va beneficia de masuri de ocupare, vor desfasura o activitate independenta la incetarea
calitatii de participant Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A4 cu subactivitatea A4.1 si A4.2, A5.2 si vor determina in
mod direct la realizarea obiectivelor OS1, OS4, OS5. 10 - 1 program dezvoltare antreprenoriala dezvoltat si implementat - Acest rezultat
va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A5 cu subactivitatea A5.1 si A5.2 si vor determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS1,
OS4, OS5. 60 de persoane din comunitatea marginalizata (20 persoane per curs) vor participa de cursuri de competente antreprenoriale.
Cursurile de competente antreprenoriala vor cuprinde informatii despre cultura antreprenoriala (antreprenor, dezvoltare antreprenoriala,
cadrul legislativ, elemente de legislatie, planul de afaceri - de la idee la afacere, analiza Swot, resurse necesare demararii unei afaceri,
financiar-marketing, strategii de marketing), iar beneficiarii vor primi fiecare cate un suport de curs. 3 concursuri – Planuri de afaceri
Persoanele din grupul tinta care vor dori sa initieze planuri de afaceri pentru a putea primii subventii pentru demararea unei afaceri, vor fi
sprijiniti in tot acest process de catre consilierii dezvoltare antreprenoriala 11 - 9 persoane din grupul tinta care vor beneficia de masuri de
ocupare, vor desfasura o activitate independenta la incetarea calitatii de participant - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii
activitatii A5 cu subactivitatea A5.1 si A5.2 si vor determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS1, OS4, OS5. In urma analizei
planurilor de afaceri de catre comisia de selecte, 9 dintre ele vor fi selectate ca fiind castigatoare. Persoanele castigatoare vor primi
subventii pentru cheltuielile de infiintare a firmelor nou formate. 9 subventii pentru afacerile selectatein cuantum de maximum 25.000
euro, 9 locuri de munca nou infiintate, 6 workshopuri de consiliere post-demarare afacere. 12 - 1 Centru Comunitar Integrat dezvoltat -
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A6 cu subactivitatea A6.1 si A6.2 si vor determina in mod direct la realizarea
obiectivelor OS2, OS5. Centrul va avea scopul de a furniza servicii integrate de sprijin cu scopul creşterii accesului la serviciile sociale,
educationale, de ocupare si de sănatate publică a populatiei dezavantajate din zonele marginalizate vizate prin proiect 13 - 560 de
persoane beneficiare de servicii sociale/medicale/medico-sociale - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A6 cu
subactivitatea A6.1 si A6.2 si vor determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS2, OS5. Din care 430 de persoane care vor
beneficia de servicii medicale oftalmologice, din care vor face parte beneficiari ai servciilor de ocupare, educationale, asistenta juridica,
imbunatatire conditii de locuit etc.) 130 de persoane vor beneficia de servicii medico-social din care: 80 de persoane (varstnici si/sau
persoane dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesita ajutor semnificativ
pentru a realiza activitaţile uzuale ale vieţii de zi cu zi) 50 de copii beneficiari de terapie logopedica 560 de persoane care vor beneficia de
servicii de asistenta sociala/ consiliere/orientare servicii. 14 - 100 de persoane selectate care vor beneficia de servicii de imbunatatire a
conditiilor de locuit - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A7 cu subactivitatea A7.1 si A7.2 si vor determina in mod
direct la realizarea obiectivelor OS2 si OS 5. Din cei 100 de beneficiari, 10 de persoane vor beneficia de inlocuire a tamplarie (usi si
ferestre) -90 de persoane vor beneficia de imbunatatirea igienei locuintei si spatiilor conexe In tot procesul de imbunatatire a conditiilor de
locuit se va tine cont de aplicarea unor solutii ecologice si autosustenabile, utilizandu-se o abordare holistica a utilizarii energiilor si
materialelor conform principiilor durabilitatii, pe toata durata ciclului de viata a lucrarilor, incepand cu sursa materialelor si pana la
momentul transformarii in deseuri si / sau a reciclarii. 15 - 1 Retea Parteneriala Comunitara infiintata - Acest rezultat va fi obtinut ca
urmare a derularii activitatii A8 cu subactivitatea A8.1 si vor determina in mod direct la realizarea obiectivelor OS1, OS5. Reteaua formata
va dezvolta si va gasi solutii la diverse probleme ale societatii. Se vor organiza 9 workshopuri la nivelul retelei de parteneniat nou infiintate
In cadrul acestor workshop –uri se va dezvoltata o strategie bazata pe implicarea comunitatii in vederea combaterii saraciei si a oricarei
discriminari, care se va numi INCLUZIUNE SOCIALA BAZATA PE COMUNITATE. 1 Eveniment de constientizare a institutiilor relevante
din orasul Husi cu privire la importanta si efectele Strategiei “Incluziune Sociala Bazata pe Comunitate” 16 - 1 promovare a proiectului si a
serviciilor la nivelul comunitatii - Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A9 cu subactivitatea A9.1 si vor determina in
mod direct la realizarea specificatiilor ghidului orientari generale, cat si a OS1. Se vor realiza, 3 conferinta de presa, 1 logo al proiectului
200 afise 800 pliante informative cu privire la proiect, 800 pliante informative cu privire la furnizarea serviciilor din cadrul Centrului
Comunitar Integrat 1 panou informativ 6 roll-up-uri 200 Tricoruri 200 Sepci 800 Pixuri personalizate 1 pagina web materialele publicitare
vor constitui un mijloc de promovare al activitatilor proiectului si a finantatorului. 17 - 64 de persoane beneficiare de asistenta jurdica -
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a derularii activitatii A10 cu subactivitatea A10.1 si vor determina in mod direct la realizarea
obiectivului OS5. 64 de persoane vor beneficia de servicii pentru reglementarile actelor (actelor de identitate/ stare civila/ proprietate/
asistenta sociala) si obtinerea drepturilor de asistenta sociala (beneficii de asistenta sociala/ servicii sociale) 18 1 Activitate transversală
implementata de fiecare partener

-

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

ACCES – Antreprenoriat, Consiliere si Consultanta pentru o Economie Sustenabila

105156

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 224 / 15 IAN 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

16 IAN 2018

15 IAN 2021
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Valoarea totală proiect: 15,808,573.55 LEI

15,808,573.55 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Cresterea gradului de ocupare pentru 120 de persoane din cele 6 judete aferente
regiunii NE prin sustinerea infiintarii a 60 de intreprinderi cu profil non-agricol, in mediul urban, precum si imbunatatirea competentelor
antreprenoriale pentru 360 de persoane. Descrierea obiectivului general: Proiectul prevede imbunatatirea competentelor antreprenoriale,
prin cursuri de formare profesionala, pentru un numar de 360 de persoane din Regiunea NE. In fiecare judet din cele 6 aferente regiunii
de dezvoltare vor fi organizate cursuri de formare profesionala pentru un numar minim de 20 de persoane. Obiectivul propus este in acord
cu Axa prioritara: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea
mobilitatii lucratorilor, Prioritatea de investitii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor
microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu
profil nonagricol din zona urbana, respectand toate cele trei etape de implementare. Deasemeni obiectivul propus sustine infiintarea a 60
de intreprinderi cu profil non-agricol, in mediul urban din cele 6 judete ale Regiunii NE. In scopul promovarii egalităţii de şanse şi
tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati) in fiecare judet de implementare vor fi infiintate
minim 3 intreprinderi. In acest context, obiectivul vine in sprijinul cresterii gradului de ocupare pentru 120 de persoane din regiunea de
dezvoltare NE. Obiectivele specifice ale proiectului 1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin formarea profesionala a 360 de
persoane din cele 6 judete a Regiunii NE si selectarea celor 60 de beneficiari care vor primi finantare dupa ce vor participa la stagii de
practica, in primele 12 luni de implementare a proiectului. 2. Sprijinirea implementarii, in mediul urban din cele 6 judete ale regiunii NE, a
celor 60 planuri de afaceri selectate in cadrul proiectului si angajarea celor 120 de persoane, prin oferirea serviciilor personalizate de
consiliere/consultanta/mentorat pe o perioada de 18 luni. 3. Dezvoltarea unor mecanisme de susţinere si promovare a celor 60 de
intreprinderi infiintate precum si monitorizarea activitatii in scopul atingerii tuturor indicatorilor asumati prin proiect, atat in perioada de
implementare cat si 12 luni de la finalizarea proiectului

 R1 - 1 plan general de management - 1 metodologie de implementare a activitatilor - 1 comitet de monitorizare - 1 metodologie de
selectie a planurilor de afaceri - 1 pachet instrumente de implementare si monitorizare a afacerilor sustinute in cadrul proiectului. R2 - un
plan de achizitii de servicii, echipamente si bunuri R3 - 1 conferinta de lansare proiect - 50 persoane participante R4 - un eveniment de
prezentare a planurilor de afaceri selectate - 100 persoane participante R5 - o conferinta de finalizare proiect - 100 persoane participante
R6 - o cercetare elaborata - 18 intrevederi cu reprezentanti ai autoritatilor publice locale - 1 document de pozitie elaborat si prezentat
autoritatilor publice locale R7 - 360 de beneficiari informati - 6 caravane organizate - 10000 de pliante, 360 agende, 360 pixuri, 360
brosuri, distribuite R8 - 360 beneficiari selectati R9 - 360 beneficiari consiliati si sprijiniti in vedere realizarii planului de afaceri care va
intra in concurs pentru finantare R10 - 360 de beneficiari participanti la cursuri de formare antreprenoriala - minim 330 planuri afaceri
prezentate la examen - minim 330 beneficiari certificati - 90 de telefoane inteligente acordate R11 - 60 planuri de afaceri selectate R12 -
60 rapoarte stagii de practica R13 - plan de mentorat elaborat si implementat - 60 beneficiari servicii de mentorat R14 - 1 contract
furnizare servicii juridice - 60 de firme infiintate R15 - 60 de afaceri sustinute in implementare - 120 locuri de munca create R16 - 60 de
contracte de subventie semnate - 60 de subventii acordate R17 - 60 afaceri monitorizate - 120 locuri de munca mentinute

Rezultate

A1 Managementul proiectului A1.1 Asigurarea managementului proiectului A2. Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor
indirecte pe baza de rata forfetara A2.1 Asigurarea suportului financiar, juridic si administrativ necesar implementarii proiectului A2.2
Organizare conferinta de presa lansare proiect A2.3 Organizare eveniment prezentare a planurilor de afaceri selectate A2.4 Organizare
conferinta finalizare proiect A3. Sustinerea modelelor de buna practica in antreprenoriat A3.1 Cercetarea si promovarea bunelor practici in
antreprenoriat A4. Formare antreprenoriala 4.1. Informarea beneficiarilor cu privire la programul de formare antreprenoriala, la
metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului A4.2. Selectarea grupului
tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala A4.3. Acordarea serviciilor de consiliere si
sprijin antreprenorial A4.4. Derularea programului de formare antreprenoriala A4.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in
cadrul proiectului A4.6. Efectuarea de stagii de practica A5. Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE A5.1.
Furnizarea serviciilor personalizate de mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri A5.2. Asigurarea infiintarii
si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului A5.3. Sprijinirea
implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului A5.4. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a
sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului A6. Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii
afacerilor finantate A6.1. Monitorizarea functionarii si sustenabilitatii afacerilor infiintate

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

FRUMOSS - Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare si Servicii Sociale

115113

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 848 / 09 FEB 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 FEB 2018

11 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 21,053,036.15 LEI

21,053,036.15 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general: Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate, prin activitati specifice reducerii riscului de saracie si excluziune
sociala, pentru un numar de 560 persoane din cele 3 zone marginalizate (non rome), aferente orasului Targu Frumos, jud. Iasi. OS 1
Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii si imbunatatirea performantelor scolare prin dezvoltare de servicii educationale de tip
”scoala dupa scoala” si oferirea de pachete integrate pentru 100 elevi din comunitatea marginalizata vizata in proiect, pentru o perioada
de 36 de luni. OS 2 Cresterea gradului de integrare pe piata muncii pentru un numar de 308 persoane apartinand comunitatii
marginalizate din Municipiul Targu Frumos, prin oferirea de masuri integrate de ocupare: informare, consiliere ocupationala, consiliere
antreprenoriala, mentorat, formare profesionala si mediere ocupationala, in perioada de implementare a proiectului. OS 3 Cresterea
gradului de ocupare pe piata muncii si stimularea ocuparii pe cont propriu a unui nr de 93 pers din comunitatea marginalizata, prin
oferirea de facilitati, atat pentru angajat cat si pentru angajator, în perioada de implementare a proiectului OS 4 Cresterea calitatii vietii
pentru un numar de 560 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii sociomedicale specializate, campanii de
promovare a unei vieti sanatoase si active pe piata muncii, inclusiv imbunatatirea conditiilor de locuit si asistenta juridica, în cele 36 de
luni de implementare a proiectului. OS 5 Crestrerea gradului de implicare activa a membrilor comunitatii in viata sociala si facilitarea
dezvoltarii de parteneriate pentru solutionarea problemelor socio-economice in perioada de implementare a proiectului.

1. 1 cercetare realizata pentru validarea comunitatii marginalizate 2. 1 plan general de management 1 metodologie de implementare a
activitatilor 1 comitet de monitorizare 3. 1 plan de achizitii de servicii, echipamente si bunuri 4. 1 conferinta de presa de lansare a
proiectului 50 persoane participante la conferinta de lansare a proiectului 5. 1 eveniment de inaugurare a centrului integrat multifunctional
50 persoane participante la conferinta de inaugurare 6. 1 conferinta presa de final proiect 50 persoane participante la conferinta de final a
proiectului 7. 100 de elevi beneficiari de servicii educationale 144 Ateliere educationale 1 Pogramul educational adaptat programei
scolare si nivelului de dezvoltare a fiecarui copil 1 serviciu de jurnalism/radio 100 biciclete acordate cu titlul de premiu 100 tablete
acordate cu titlul de premiu 260 de subventii in valoare de 1500 lei acordate 8. 200 de parinti/apartinatori beneficiari de servicii de
educatie parentala 9. 30 ucenici certificati 30 subventii angajatori program ucenicie 10. 308 persoane beneficiare de masuri de ocupare
93 persoane care au un loc de munca sau desfasoara o activitate independenta 33 subventii pentru angajatori 11. 6 caravane de
recrutare a grupului tinta 50 participanti/caravana 12. 72 de seminarii motivationale 308 participanti 13. 1 cercetare privind bunele practici
pentru masuri de ocupare realizata 300 de exemplare tiparite 14. 2 burse a locurilor de munca realizate 15. 300 persoane inscrise la
formare: 20 ingrijitoare batrani la domiciliu; 40 infirmiere; 40 tehnicieni maseuri; 40 tamplari universali; 25 soferi ctg.B; 25 soferi ctg C,
C+E; 15 camersite; 15 antreprenori; 40 cofetari-patiseri si 40 de bucatari. 300 tablete cu aplicatii multimedia acordate ca premii 300
biciclete acordate cursantilor ca premiu 200 persoane certificate 16. 308 de persoane beneficiare de consiliere antrepreprenoriala 17. 30
subventii antreprenoriale acordate 30 afaceri infiintate 93 persoane care au un loc de munca sau desfasoara o activitate independenta
18. 1 centru comunitar multifunctional integrat infiintat 80 beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu 152 beneficiari de servicii de
recuperare medicala 560 beneficiari de servicii stomatologice 300 persoane perticipante la formare 308 de persoane beneficiare de
masuri de ocupare 30 planuri de afaceri selectate 30 afaceri infiintate 93 persoane care au un loc de munca sau desfasoara o activitate
independenta 19. 80 beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu 20. 152 beneficiari de servicii de recuperare medicala la centru si la
domiciliu 21. 560 beneficiari de servicii stomatologice 22. 3 campanii de constientizare a valorilor familiale si reducerea violentei
domestice 3 campanii de promovare a unui stil de viata sanatos si informarea populatiei cu privire la riscurile consumului de alcool si
tutun 3 campanii de educatie sexuala adresate adolescentilor si tinerilor din comunitate. 700 participanti membri ai comunitatii 23. 200 mp
spatiu locativ reabilitat îmbunatatirea igienei locuintei si spatiilor conexe, inclusiv deratizare, pentru persoanele care beneficiaza de
serviciile sociomedicale, respectiv servicii de ingrijire la domiciliu – 80 beneficiari 24. servicii de asistenta juridica pentru 10 persoane 80
beneficiari ai serviciilor socio-medicale vor beneficia si de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de proprietate/pensie/drepturi.
25. 12 actiuni de implicare activa si voluntariat (ecologizare, plantare de copaci si manifestari sportive) 10 tineri din comunitate implicati in
schimburi intergenerationale 700 de participanti din comunitate 26. 6 workshop-uri de rezolvare a problemelor comunitatii 15
paticipanti/workshop 1 retea parteneriala creata si consolidata

Rezultate
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A1 Cercetare la nivelul comunitatii marginalizate A2 Managementul proiectului A3. Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor
indirecte pe baza de rata forfetara A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie A5. Sprijin pentru accesul si/sau
mentinerea pe piata munciin A6. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocupar A7. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii
de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). A8. Activitati de imbunatatire a
conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta A9. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte A10. Actiuni de voluntariat
si abordare participativa in rezolvarea problemelor comunitatii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

ACTIV - Acţiuni Comunitare pentru Toţi- Incluziune pentru Viitor

115059

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 847 / 09 FEB 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 FEB 2018

11 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 19,013,658.34 LEI

19,013,658.34 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

 Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate, prin activitati specifice reducerii riscului de sărăcie si excluziune sociala, pentru un
număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non roma), com Stolniceni Prajescu, jud. Iasi. OS 1 Reducerea fenomenului de
parasire timpurie a scolii, imbunatatirea performantelor scolare prin dezvoltarea de servicii educationale de tip ”scoala dupa scoala” si
oferirea de pachete integrate pentru 65 elevi si cresterea accesului la educatie timpurie pentru 35 de prescolari, din comunitatea
marginalizata vizata in proiect, pentru o perioada de 36 de luni. OS 2 Cresterea gradului de integrare pe piata muncii pentru un numar de
308 persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Stolniceni Prajescu, prin oferirea de masuri integrate de ocupare:
informare, consiliere ocupationala, consiliere antreprenoriala, mentorat, formare profesionala si mediere ocupationala, in perioada de
implementare a proiectului. OS 3 Creşterea gradului de ocupare pe piata muncii si stimularea ocuparii pe cont propriu a unui numar de 93
persoane din comunitatea marginalizata, prin oferirea de facilitati, atat pentru angajat cat si pentru angajator, în perioada de implementare
a proiectului OS 4 Creşterea calităţii vieţii pentru un număr de 560 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii
socio-medicale specializate, sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit si asistenta juridica în cele 36 de luni de implementare a
proiectului. OS 5 Crestrerea gradului de implicare activa a membrilor comunitatii in viata sociala si facilitarea dezvoltarii de parteneriate
pentru solutionarea problemelor socio-economice in perioada de implementare a proiectului.

R1: 1 cercetare a unei comunitati marginalizate realizata R2: 1 plan general de management 1 metodologie de implementare a
activitatilor R3: 1 plan de achizitii de servicii, echipamente si bunuri R4: 1 conferinta de presa de lansare a proiectului 50 persoane
participante la conferinta de lansare a proiectului R5: 1 eveniment de inaugurare a centrului integrat multifunctional 50 persoane
participante la conferinta de inaugurare R6: 1 conferinta presa de final 50 persoane participante la conferinta de final a proiectului R7: 35
prescolari, beneficiari de servicii educationale R8: 65 de elevi beneficiari de servicii educationale R9: 200 de parinti/apartinatori beneficiari
de servicii de educatie parentala (numar maxim) 56 grupuri de suport R10: 100 de copii (35 prescolari si 65 de elevi) beneficiari de servicii
de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta si a unui comportament pro-social R11: 6 ucenici certificati 6 subventii angajatori
program ucenicie R12: 308 persoane beneficiare de masuri de ocupare 93 persoane care au un loc de munca sau desfasoara o activitate
independenta 78 subventii pentru angajatori R13: 6 caravane de recrutare a grupului tinta 50 participanti/caravana R14: 72 de seminarii
motivationale 308 participanti R15: 1 cercetare privind bunele practici pentru masuri de ocupare realizata 500 de exemplare tiparite R16:
2 burse a locurilor de munca realizate R17: 292 persoane formate:20 ingrijitoare batrani la domiciliu; 30 infirmiere; 17 tehnicieni maseuri;
15 confectionere; 30 tamplari universali; 25 soferi ctg.B; 20 soferi ctg C, C+E; 15 ingrijitoare copii; 15 antreprenori; 30 cofetari-patiseri ; 30
de bucatari; 15 lacatusi; 15 strungari si 15 sudori 190 persoane certificate R18: 308 de persoane beneficiare de consiliere
antrepreprenoriala R19: 15 subventii antreprenoriale acordate 15 planuri de afaceri selectate 15 afaceri infiintate 93 persoane care au un
loc de munca sau desfasoara o activitate independenta R20: 1 centru comunitar multifunctioanal integrat infiintat 80 beneficiari de servicii
de ingrijire la domiciliu 152 beneficiari de servicii de recuperare medicala 560 beneficiari de servicii stomatologice 292 persoane formate
308 de persoane beneficiare de masuri de ocupare 15 planuri de afaceri selectate 15 afaceri infiintate 93 persoane care au un loc de
munca sau desfasoara o activitate independenta R21: 80 beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu R22: 152 beneficiari de servicii de
recuperare medicala la centru si la domiciliu R23: 560 beneficiari de servicii stomatologice R24: 3 campanii de constientizare a valorilor
familiale si reducerea violentei domestice 3 campanii de promovare a unui stil de viata sanatos si informarea populatiei cu privire la
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riscurile consumului de alcool si tutun 3 campanii de educatie sexuala adresate adolescentilor si tinerilor din comunitate. 700 participanti
membri ai comunitatii R25: 200 mp spatiu locativ reabilitat R26: Servicii de asistenta juridica pentru 152 persoane R27: 12 actiuni de
implicare activa si voluntariat (ecologizare, plantare de copaci si manifestari sportive) 10 tineri din comunitate implicati in schimburi
intergenerationale 700 de participanti din R28: 6 workshop-uri de rezolvare a problemelor comunitatii 15 paticipanti/workshop O retea
parteneriala creata si consolidata

A1 Cercetare la nivelul comunitatii marginalizate A2 Managementul proiectului A3. Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor
indirecte pe baza de rata forfetara A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie A5. Sprijin pentru accesul si/sau
mentinerea pe piata muncii A6. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu A7. Sprijinirea
dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrului comunitar integrat A8. Activitati de imbunatatire a
conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta A9. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte A10. Actiuni de voluntariat
si abordare participativa in rezolvarea problemelor comunitatii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

AMIC – Actiuni Multiple si Integrate pentru Comunitate

115048

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 846 / 09 FEB 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 FEB 2018

11 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 16,989,905.36 LEI

16,989,905.36 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI - Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate, prin activitati specifice reducerii riscului
de saracie si excluziune sociala, pentru un numar de 560 persoane din comunitatea marginalizata Hirlau, jud Iasi. 1. Obiectiv 1 –
Acordarea si dezvoltarea de servicii sociale, servicii socio-medicale, servicii medicale specializate, acordarea sprijinului in obtinerea de
acte de proprietate si identitate, imbunatatirea conditiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru 560 de persoane
din orasul Harlau, judetul Iasi aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie
apartinând minoritatii rome. 2. Obiectiv 2 - Dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de munca pentru 308 de persoane din
orasul Harlau, judetul Iasi aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând
minoritatii rome. 3. Obiectiv 3 – Sprijinirea cresterii calitatii actului educational pentru 95 elevi din orasul Harlau, judetul Iasi aflate în risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome.

R1: 1 cercetare a unei comunitati marginalizate realizata R2: 1 plan general de management; 1 metodologie de implementare a
activitatilor; 1 comitet de monitorizare. R3: 1 plan de achizitii de servicii, echipamente si bunuri R4: 1 conferinta de presa de inceput cu
minimum 50 de participanti, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, mass-media, actori relevanti in economia locala, membri ai
comunitatii; 1 eveniment de inaugurare a centrului integrat multifunctional cu minimum 50 de participanti, reprezentanti ai autoritatilor
publice locale, mass-media, actori relevanti in economia locala, membri ai comunitatii; 1 conferinta presa de final cu minimum 50 de
participanti, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, mass-media, actori relevanti in economia locala, membri ai comunitatii R5: 100 de
elevi beneficiari de servicii educationale 144 Ateliere educationale 1 Pogramul educational adaptat programei scolare si nivelului de
dezvoltare a fiecarui copil 100 tablete acordate cu titlul de premiu 240 de subventii in valoare de 1500 lei acordate R6: 200 de
parinti/apartinatori beneficiari de servicii de educatie parentala 60 se siminarii pentru parinti organizate R7: 100 de elevi beneficiari de
servicii de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta si a unui comportament pro-social 9 serbari realizate 100 de biciclete acordate
elevilor cu titlu de premii R8: 10 ucenici certificati 10 subventii angajatori program ucenicie R9: 308 persoane beneficiare de masuri de
ocupare 93 persoane care au un loc de munca sau desfasoara o activitate independenta 83 subventii pentru angajatori R10: 6 caravane
de recrutare a grupului tinta 300 participanti caravane de recrutare a grupului tinta R11: 72 de seminarii motivationale 308 participanti la
seminariile motivationale R12: 1 cercetare privind bunele practici pentru masuri de ocupare realizata 500 de exemplare (cercetare) tiparite
si distribuite R13: 2 burse a locurilor de munca realizate 220 de participanti R14: 288 persoane participante la formare : Ingrijitoare batrani
- o serie cu 20 de participanti, Infirmiera - 2 serii a cate 15 participanti, Tehnician maseur - o serie a 20 participanti, Confectioner - o serie
a 20 participanti, Tamplar universal - 2 serii a cate 15 participanti, Camerista - 1 serie de 20 participanti, Ingrijitoare copii - o serie a 20
participanti, Bucatar - 2 serii a cate 15 participanti, antreprenoriat – o serie cu 15 participanti, Scoala de soferi cat b si Scoala de soferi cat
c, c+e, 43 de participanti, Lucrator finisor pentru constructii - 20 de participanti, 12. Frizer, coafor, manichiurist pedichiurist - 20 de
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participanti 288 de tablete cu aplicatie personalita oferite sub forma de premii 200 persoane certificate R15: 308 de persoane beneficiare
de consiliere antrepreprenoriala R16: 10 subventii antreprenoriale acordate 10 planuri de afaceri selectate 10 afaceri infiintate 93
persoane care au un loc de munca sau desfasoara o activitate independenta R17: 1 centru comunitar multifunctioanal integrat infiintat
152 beneficiari de servicii socio-medicale si medicale 288 persoane formate 308 de persoane beneficiare de masuri de ocupare 10
planuri de afaceri selectate 10 afaceri infiintate 93 persoane care au un loc de munca sau desfasoara o activitate independenta R18: 80
beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu R19: 152 beneficiari de servicii medicale specializate - recuperare medicala 408 consulatii
oftalmologice 100 pereche de ocheleri oferite R20: 3 campanii de constientizare a valorilor familiale si reducerea violentei domestice 3
campanii de promovare a unui stil de viata sanatos si informarea populatiei cu privire la riscurile consumului de alcool si tutun 300
participanti membri ai comunitatii informati R21: 160 mp spatiu locativ reabilitat 10 panouri solare si instalatie incalzire apa instalate
pentru beneficiari R22: 15 persoane asistate in reglemetare documente R23: 12 actiuni de implicare activa si voluntariat (ecologizare,
plantare de copaci si manifestari sportive) 10 tineri din comunitate implicati in schimburi intergenerationale 700 de participanti din
comunitate R24: 6 workshop-uri de rezolvare a problemelor comunitatii 15 paticipanti/workshop O retea parteneriala creata si consolidata

A1 Cercetare la nivelul comunitatii marginalizate A2 Managementul proiectului A3. Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor
indirecte pe baza de rata forfetara A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie Sub-activitatea A5. Sprijin pentru
accesul si/sau mentinerea pe piata muncii Sub-activitatea A6. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe
cont-propriu A7. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate
(medico-sociale). A8. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta A9. Activitati de asistenta juridica
pentru reglementari acte A10. Actiuni de voluntariat si abordare participativa in rezolvarea problemelor comunitatii

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru bunicii din Tansa - 127531

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 2,794,150.33

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectiv general :Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea  calitatii vietii persoanelor  varstnice cu
domiciliul  pe  raza  Comunei  Tansa  –  Jud.  Iasi,  in acord cu legislatia in vigoare si nevoile grupului tinta.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1: Crestrerea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor
varsnice din com Tansa, jud Iasi, pe perioada de implementare a proiectului
OS 2: Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 165 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii socio-medicale
specializate in cele 30 de luni de implementare a proiectului.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1: Asigurarea managementului proiectului
A1.1 Asigurarea managementului proiectului
Activitatea 2: Activitate transversal decontare rata forfetara
A2.1 Activitate transversal decontare rata forfetara
Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice
A3.1 Infiintarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna Tansa
A3.2 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatii
Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstnice
A4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu Tansa
A4.2 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi Tansa

Împrumuturi

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru bunicii din Berezeni - 126331

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 2,794,787.97

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea  calitatii vietii persoanelor  varstnice cu  domiciliul  pe  raza
Comunei  Berezeni  –  Jud.  Vaslui,  in acord cu legislatia in vigoare si nevoile grupului tinta.
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Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1: Crestrerea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor
varsnice din com Comunei  Berezeni  –  Jud.  Vaslui, pe perioada de implementare a proiectului
OS 2: Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 165 de persoane, din comuna Berezeni prin oferirea de servicii integrate in cele 30 de
luni de implementare a proiectului.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1: Asigurarea managementului proiectului
 A1.1 Asigurarea managementului proiectului
Activitatea 2: Activitate transversal decontare rata forfetara
 A2.1: Activitate transversal decontare rata forfetara
Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice
 A3.1 Infiintarea si functionarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna Berezeni
 A3.2 Dezvoltarea participarii sociale active si demne a persoanelor varstnice
 A3.3 Furnizarea de programe de formare si participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici
Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstnice
 A 4.1 Furnizarea de servicii socio-medicale prin intermediul Centrului de Ingrijire la Domiciliu Berezeni
 A4.2 Furnizarea de servicii sociale si socio-medicale in cadrul Centrului de zi Berezeni
  A4.3 Acordarea de servicii sociale varstnicilor in cadrul Cantinei Sociale

Împrumuturi

Titlul proiectului: CARE - Cooperare si asistenta. Respect si egalitate! - 127740

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 2,765,510.56

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin implementarea de masuri integrate pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii, combaterea excluziunii sociale şi creşterea accesului la servicii socio-medicale pentru  persoanele  vârstnice cu  domiciliul  pe  raza
Comunei Pârgăreşti - judeţul Bacău, Iugani, Comunei Mirceşti – jud. Iaşi, Municipiului Suceava-judeţul Suceava  in acord cu legislatia in
vigoare si nevoile grupului tinta.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1: Cresterea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor
varsnice din Comunele Pârgăreşti - judeţul Bacău, Mirceşti şi Hălăuceşti – jud. Iaş şi  Municipiul Suceava-judeţul Suceava pe perioada de
implementare a proiectului.
OS 2: Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 165 de persoane, din Comunele Pârgăreşti - judeţul Bacău, Mirceşti şi Hălăuceşti – jud.
Iaş şi  Municipiul Suceava-judeţul Suceava prin oferirea de servicii socio-medicale specializate in cele 30 de luni de implementare a
proiectului.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1: Asigurarea managementului proiectului
 A1.1 Asigurarea managementului proiectului
Activitatea 2: Activitate transversal decontare rata forfetara
 A2.1: Activitate transversal decontare rata forfetara
Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice
 A3.1 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatii
 A3.2 Furnizarea de programe de formare si participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici
Activitatea 4 Furnizarea serviciilor socio-medicale şi medicale fara cazare destinate persoanelor varstnice
 A 4.1 Furnizarea de servicii socio-medicale în Comunei Pârgăreşti - judeţul Bacău, Comunei Mirceşti, Comunei Hălăuceşti– jud. Iaşi,
Municipiului Suceava-judeţul Suceava

Împrumuturi

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru vârstnicii din Comuna Aroneanu, Judeţul Iaşi  - 127709

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 2,769,306.01

Valoare eligibilă proiect:

LEI

LEI
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Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea  calitatii vietii persoanelor  varstnice cu  domiciliul  pe  raza
Comunei  Aroneanu  –  Jud.  Iasi,  in acord cu legislatia in vigoare si nevoile grupului tinta.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1: Crestrerea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor
varsnice din com Aroneanu, jud Iasi, pe perioada de implementare a proiectului
OS 2: Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 165 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii socio-medicale
specializate in cele 30 de luni de implementare a proiectului.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1: Asigurarea managementului proiectului
A 1.1. Asigurarea managementului proiectului
Activitatea 2: Activitate transversal decontare rata forfetara
A 2.1. Activitate transversal decontare rata forfetara
Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice
A3.1 Infiintarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna Aroneanu
A3.2 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatii
Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstnice
A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu Aroneanu
A 4.2 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi Aroneanu

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

ACREDITARE SERVICII SOCIALE CDC.pdf

25/11/2018 ACREDITARE SERVICII SOCIALE CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

AUTORIZATIE MIN SANATATII CDC.pdf

25/11/2018 AUTORIZATIE MIN SANATATII CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

AUTORIZATII CALIFICARI CDC.pdf

25/11/2018  AUTORIZATII CALIFICARI CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

bilant CD Caritas 2014.pdf

25/11/2018 bilant CD Caritas 2014E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

bilant CD Caritas 2015.pdf

25/11/2018 bilant CD Caritas 2015E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

bilant CD Caritas 2016.pdf

25/11/2018  bilant CD Caritas 2016E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

bilant CD Caritas 2016.pdf

25/11/2018 bilant CD Caritas 2016.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CERTIFICAT ACREDITARE CDC.pdf

25/11/2018 CERTIFICAT ACREDITARE CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CERTIFICAT RAF CDC.pdf

25/11/2018 CERTIFICAT RAF CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIF CDC.pdf

25/11/2018 CIF CDCD8A61F2EF94141582EF6F2C77B3AA2324AB3A539FD67FD944EFB33
1A3D9690B7

contract POCU 115048.pdf

25/11/2018 contract POCU 115048E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

contract POCU 115059.pdf

25/11/2018 contract POCU 115059E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CONTRACTE FINANTARE POSDRU CDC.pdf

25/11/2018  CONTRACTE FINANTARE POSDRU CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

LICENTE SERVICII SOCIALE CDC.pdf

25/11/2018  LICENTE SERVICII SOCIALE CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STATUT ACTUALIZAT CDC.pdf

25/11/2018  STATUT ACTUALIZAT CDCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Certificat de acreditate.pdf

25/11/2018 UAT Certificat de acreditateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT CI - Moruzi Benoni.pdf

25/11/2018 UAT CI - Moruzi BenoniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Contract de finantare POR cb.pdf

25/11/2018 UAT Contract de finantare PORE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Hotarare reprezentant legal.pdf

25/11/2018 UAT Hotarare reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
UAT Hotararea Consiliului local- de infiintare a serviciilor publice de
asistenta.pdf

25/11/2018 UAT Hotararea Consiliului local- de infiintare a serviciilor publice de
asistenta soc

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Hotararea de constituire a consilului local.pdf

25/11/2018 UAT Hotararea de constituire a consilului localE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Hotarare aprobare parteneriat.pdf

25/11/2018 UAT Hotarare aprobare parteneriatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Procedura selectie partener.pdf

25/11/2018 UAT Procedura selectie partenerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CDC Anexa 2_Declaratie de angajament.pdf

26/11/2018 CDC Anexa 2_Declaratie de angajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CDC Anexa 3_Declaratie eligibilitate.pdf

26/11/2018 CDC Anexa 3_Declaratie eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CDC Anexa 5_ Decl pv eligib TVA.pdf

26/11/2018 CDC Anexa 5_ Decl pv eligib TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CDC Anexa 6 _Declaratie asigurarea sustenabilitatii masurilor.pdf

26/11/2018 CDC Anexa 6 _Declaratie asigurarea sustenabilitatii masurilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Nota justificativa privind valoarea adaugata.pdf

26/11/2018 Not justificativ privind valoarea adugatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Declaratie de angajament.pdf

26/11/2018 UAT Declaraie de angajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Declaratie de eligibilitate.pdf

26/11/2018 UAT Declaraie de eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
UAT Declaratie de proprie raspundere privind asumarea respons pt
asigurarea sustenabilitatii masurilor sprijinite.pdf

26/11/2018 UAT Declaraie de proprie rspundere privind asumarea respons pt
asigurarea sustenabilitii msurilor sprijinite

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
UAT Declaratie priv elig TVA aferenta chelt ce vor fi efect in operatiunii
propuse spre finantare din FESI 2014-2020.pdf

26/11/2018 UAT Declaraie priv elig TVA aferent chelt ce vor fi efect în operaiunii
propuse spre finanare din FESI 2014-2020

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord_parteneriat POCU _  ARONEANU 26.11_semnat CDC.pdf

26/11/2018 Acord_parteneriat POCU _  ARONEANU 26.11_semnat CDC65EE7C7F2F80C66C7426992CFF47F59E5C0BDD0AEE6AA30BCB89D
CDC7B78307A

CDC Anexa 4_Decl evitare dubla fin Aroneanu.pdf

26/11/2018 CDC Anexa 4_Decl evitare dubla fin AroneanuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT Declaratie cu privire la evitarea dublei finantari.pdf

26/11/2018 UAT Declaratie cu privire la evitarea dublei finantariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect
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Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte FSE

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

MORUZI BENONI

PrimarFuncţie :

Telefon : 0232299255

0232299255

primariaaroneanu@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Moruzi Benoni

PrimarFuncţie :

Telefon : 0232299255

0232299255

primariaaroneanu@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - U.A.T. ARONEANU

Calitatea entităţii în proiect

furnizor de servicii sociale de drept public, acreditat conform legii

Cod CAEN relevant

1. Descrierea experienţei specifice relevante pentru proiect:
Solicitantul, reprezentat prin unitatea administrativ teritoriala Aroneanu, judetul Iasi detine capacitatea administrativa de implementare a
prezentului proiect in primul rand prin experienta in furnizarea de servicii sociale dovedita de certificatul de acreditare nr. 001912 din data
de 11.11.2014.
De asemenea solicitantul detine experienta in management acumulata in urma implementarii numeroaselor proiecte, atat cu finantare
europeana cat si finantare proprie, destinate dezvoltarii social-economice a comuntatii.
Monitorizarea si evaluarea reprezinta baza controlului asupra utilizarii resurselor, introducerii modificarilor necesare în timpul implementarii

Capacitate administrativă

Capacitate solicitant
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proiectului, precum si crearea conditiilor pentru o colaborare fructuoasa între participanii la proiect. Beneficiarul a pus la punct o serie de
aspecte clar definite si concrete care au în vedere monitorizarea implementarii cu succes a proiectului. Pe parcursul implementarii
prezentului proiect, precum si ulterior finalizarii implementarii, se va efectua o monitorizare permanenta, proces care va fi coordonat de
catre managerul de proiect si de catre reprezentantul legal al solicitantului, în persoana dlui Moruzi Benoni.

2. Descrierea rolului solicitantului in proiect:
In cadrul proiectului Solicitantul va fi responsabil de implemetarea urmatoarelor activitati : A1, A2, A3.1, A3.2, A4.2. Va avea atributii in
coordonarea si implementarea celor 2 servicii sociale ce vor functiona in cadrul proiectului.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Contribuţie privată

Membru  1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

Calitatea entităţii în proiect

furnizor de servicii sociale de drept privat, acreditat conform legii

Cod CAEN relevant

 Descrierea experienţei specificea a partenerulu,  relevante pentru proiect

Centrul Diecezan Caritas Iasi este o asociaţie fara scop patrimonial, de utilitate publica, non-profit, de tip umanitar care acţioneaza de 28
ani in domeniul serviciilor sociale comunitare, având drept scop caritatea crestina. In conformitate cu statutul organizaţiei putem
dezvolta activitaţi desfasurate in aria serviciilor sociale comunitarePROIECTE MEDICALE SI SOCIALE, ASISTENŢA SOCIALA PENTRU
PERSOANELE IN VÂRSTA, promovarea si sprijinirea dezvoltarii in România a unui sistem eficient de protecţie a categoriilor vizate.
Principalul program social pe care le desfasuram in prezent  este  Programul “Servicii de Ingrijiri la domiciliu” este constituit dintr-o reţea
de 9 Centre de Ingrijiri la Domiciliu, aflate in locaţii diferite din judeţele Moldovei, secrviciile sunt licentiate conform legislatiei in vigoare.
Scopul Programului este acela de a acorda asistenţa sociala si ingrijire medicala la domiciliu persoanelor care prin condiţia lor fizica si/sau
psihica sunt izolate la pat sau la domiciliu. In cadrul programului din echipele pluridisciplinare fac parte  peste 60 de specialisti si voluntari
Deasemeni CD Caritas Iasi are o vasta experienta in implementare proiecte europone cu finantare nerambursabila.
Incepand cu anul 2007 suntem acreditat ca furnizor programe de formare profesionala pentru 14 calificari.

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Strada DS 657, DS 658, nr. cadastral 65226Nord-Est

Iaşi

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Aroneanu

Informaţii proiect

Sediu administrativ partener: Str. Sararie, nr. 134Nord-Est

Iaşi

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Iaşi
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea  calitatii vietii persoanelor  varstnice cu  domiciliul  pe  raza
Comunei  Aroneanu  –  Jud.  Iasi,  in acord cu legislatia in vigoare si nevoile grupului tinta.

Obiectivul general al proiectului este in stransa corelare cu Obiectivul Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specific
prin dezvoltarea de masuri destinate imbunatatiirii calitatii vietii persoanelor vartsnice din com Aroneanu, jud Iasi.

Proiectul vizeaza o abordare intergrata asupra problemelor specifice varstei a treia identificate in zona de interventie: lipsa infrastructurilor
sociale destinate persoanelor varstnice la nivel regional, necesitatea existentei de centre care sa ofere servicii complexe acestei categorii
de populatie, adaptate nevoilor sale, accesibilitatea redusa a serviciilor cat si nevoile identificate in randul populatiei vastnice: stare
materiale precara, populatie imbatrania ce se confrunta cu probleme medicale mulipe, lipsa ajutorului  din partea apartinatorilor, izolare si
marginalizare sociala.
Proiectul raspunde fata de acest obiectiv prin oferirea unei palete largi de servicii care ACOPERA NEVOILE acestora:
• infiintarea unei unitati de ingrijire la domiciliu, prin care 120 de varstnici care sunt dependenti de ingrijirea acordata de alte
persoane, vor putea beneficia de servicii sociale de ingrijire la domiciliu;
• participarea la activitatile centrului de zi a 45 de persoane varstnice (acces la biblioteca, internet, terapii ocupationale,
consiliere sociala, servicii de recuperare medical, kinetoterapie, fizioterpie si masaj, activitati artistice de grup) care vor asigura prevenirea
si/sau limitarea unor situatii de dificultate si vulnerabilitate.
• oferirea de pachete de servicii medicale de specialitate pentru toate cele 165 de persoane vizate.

Pe temen lung proiectul va contribui la cresterea numarului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane vârstnice) care au
depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea de servicii sociale, medicale si socio-mecicale, respectiv 165 de persoane apartinand
grupului tinta care vor depasi situatia de vulnerabilitate.

INOVAREA SOCIALA este vizata in toate activitatile proiectului , dar cu predilectie in cadrul activitatii A3.2 Dezvoltarea activitatilor de
voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatii.
Se constata ca valoare eligibila inovare sociala /valoare eligibila proiect  ( 160,468.08lei / 2,791,535.93 lei ) x 100 = 6.54 % mai mare
decat ponderea minima de 5 % din Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice – Teme secundare FSE.

NEDISCRIMINARE - Asa cum este mentionat la capitolul Principii Orizontale, intreg proiectul “ Servicii integrate pentru vârstnicii din
Comuna Aroneanu, Judeţul Iaşi“ este orientat catre egalitatea de sanse si nediscriminare. Tema secundara- nediscriminare- este vizata in
toate activitatile proiectului , dar focalizata in cadrul activitatii 4 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstnice.
Luand in calcul 50% din valoarea cheltuielilor necesare pentru realizarea acestei activitati 4 (ponderea de 50% a fost determinata de faptul
ca 50% din persoanele varstnice apartinand grupului tinta sunt femei), se constata ca valoare eligibila tema secundara nediscriminare
/valoare eligibila proiect  ( 891,266.94 lei x 50%) / 2,791,535.93 lei ) x 100 = 31.93 % mai mare decat ponderea minima de 2 % din Ghidul
Solicitantului-Conditii Specifice – Teme secundare FSE.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1: Crestrerea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor
persoanelor varsnice din com Aroneanu, jud Iasi, pe perioada de implementare a proiectului

2. OS 2: Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 165 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii socio-
medicale specializate in cele 30 de luni de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1 plan general de management
1 metodologie de implementare a activitatilor
1 plan de achizitii

2. 1 conferinta de presa de inceput cu minim 30 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, reprezentanti ai comunitatii,
reprezentanti mass-media
1 conferinta presa de final cu minimum minim 30 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, reprezentanti ai
comunitatii, reprezentanti mass-media
Material vizibiliate in conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuala POCU
Plan de achizitii
O metodologie financiar-contabila

3. 1 Centru Social pentru Persoane Varstnice
2 servicii infiintate si  licentiate
165 de varstnici beneficiari de masuri integrate
95 de persoane varstnice care au depasit situatia de vulnerabilitate
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4. 2 actiuni de ecologizare
10 tineri din comunitate voluntari
10 varstnici implicati in derularea activitatilor de voluntariat

5. 1 serviciu infiintat si licentiat - centru de ingrijire la domiciliu
120 de varstnici beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu
165 de varstnici beneficiari servicii integrate
95 de persoane vartsnice care au depasit situatia de vulnerabilitate

6. 1 serviciu infiintat si licentiat - centru de zi pentru persoane varstnice
45 de varstnici beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu
165 de varstnici beneficiari servicii integrate
95 de persoane vartsnice care au depasit situatia de vulnerabilitate
165 pachete servicii medicale de specialitate

Context

Proiectul propus are ca scop principal dezvoltarea primului centru social de zi pentru varstnici si a unei unitati de ingrijire la domiciliu, in
cadrul comunei Aroneanu, Judetul Iasi in vederea reducerii presiunii pe familie, pe sistemul de sănătate şi pe cel de îngrijire în regim
rezidenţial, prin oferirea de servicii sociale integrate destinate persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate, servicii care, prin
inovare şi o mai mare flexibilitate să permită o permanentă revizuire şi adaptare la nevoile comunităţii, în raport cu resursele materiale şi
umane puse la dispozitie de solicitant. Comuna Aroneanu, judetul Iasi se numara printre localităţile care nu detine un centru de zi si nici o
unitate de ingrijire la domiciliu, în care se înregistrează un procent mediu al populaţiei vârstnice în total populaţie pe localitate (sub 4000
de locuitori), calculat după datele înregistrate la recensământul din 2011, respectiv 15.64%. Mentionam de asemenea, faptul ca proiectul
se propune în judetul Iasi, judet cu mare disparitate de dezvoltare intre urban si rural, respectiv IDUL 2011= 40. Proiectul va fi implementat
intr-o localitate in care procentul persoanelor vârstnice ce au dificultăţi în desfăşurarea activităţii curente şi nu beneficiază de ajutorul nici
unei persoane faţă de total persoane vârstnice este de 6.39%, iar procentul populaţiei de peste 65 de ani, care nu are dificultati in
activitatea curenta din total populatie, este mai mare sau egal cu media pe tara, respectiv 92.67%.
Prezentul proiect este in complementaritate cu un proiect finantat prin POR, prin intermediul caruia de va reabilita, extinde si moderniza un
corp de cladire cu destinatia centru de zi pentru varstnicii din comuna Aroneanu. Terenul pe care se va infiinta centrul de zi are o
suprafata de 621 mp, aferenta centrului de zi propus. Pe amplasament exista o constructie dezmembrata in doua parti, dintre care una
este in proprietatea beneficiarului si functioneaza ca arhiva, iar cealalta apartine unor cabinete medicale. Regimul de inaltime este Parter,
iar suprafata construita existenta, aferenta partii de cladire ce va devein centru de zi, este 114 mp.
Contextul social in care se va implementa prezentul proiect are la baza necesitatea unui astfel de centru care sa ofere atat servicii de zi
cat si de ingrijire la domiciliu in comuna Aroneanu, Judetul Iasi, avand in vedere ca pana la acest moment in comuna nu exista nici un alt
centru. La momentul actual in comuna Aroneanu exista un numar de 374 de persoane cu varsta cuprinsa intre 65 şi 80 de ani, si un
numar de 143 de persoane cu varsta de peste 80 de ani. Conform informatiilor furnizate de asistentii sociali din comuna, exista si un
numar de 31 de persoane cu handicap grav. Consideram faptul ca este absolut necesar dezvoltarea de servicii si activitati destinate in
mod expres acestei categorii de populatie. Mentionam faptul ca Comuna Aroneanu face parte din localitatile care nu dispun de servicii
sociale de natura celor eligibile prin program. De asemenea, este important de menţionat faptul că la nivel naţional există un număr
semnificativ de firme acreditate ca furnizori de servicii medicale de ingrijire la domiciliu. Din informaţiile colectate nu reiese interesul
acestora de a dezvolta servicii medicale pe termen mediu sau lung (servicii care de altfel nu sunt finanţate de către Casa de Asigurari de
Sănătate) şi nici de a investi in dezvoltarea unor servicii de acest fel în mediul rural. În consecinţă singurii actori interesaţi să contribuie la
rezolvarea nevoii la nivel local sunt organizaţiile neguvernamentale, prin natura misiunii şi actiunilor derulate, şi autorităţile publice prin
prisma responsabilităţii legale şi instituţionale pe care o au.
Partenerul Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu o experienta de 28 ani in domeniul serviciilor sociale comunitare, desfasoara activitati in aria
serviciilor sociale comunitare: asistenta sociala pentru persoanele in varsta, aflate in dificultate, asistenta sociala complexa in domeniul
educatiei pentru copii si tineri defavorizati, asistenta sociala si participarea la reabilitarea persoanelor cu handicap, proiecte medicale si
sociale, asistenta sociala pentru familii si persoane aflate in dificultate, programe sociale si cultural-educative.
Actiunile care se vor dezvolta prin proiect sunt corelate cu investitia sprijinita prin Programul Operational Regional 2014-2020 - AP 8 -
Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale. Masura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice
relevante si la solutionarea nevoilor specifice ale grupului tinta: prin activitatile sale urmeaza sa gaseasca solutii nevoilor specifice grupului
tinta si sa diminueze numarul persoanelor varstnice care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale.
PROBLEMATICA RELEVANTA
• LIPSA INFRASTRUCTURILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VARSTNICE LA NIVEL REGIONAL
Din punct de vedere al infrastructurii sociale, conform DATELOR REGASITE IN HARTA SERVICIILOR SOCIALE LICENTIATE,
DEZVOLTATA CU AJUTORUL GOVITHUB SI GESTIONATA DE MINISTERUL MUNCII (HTTPS://HARTA-FURNIZORI.MMUNCII.RO/),
la nivel national, exista doar 235 de centre care ofera Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati,
persoane aflate in situatie de dependenta, 93 centre de zi pentru persoane varstnice si 92 Centre de preparare si distribuire a hranei
pentru persoanei in risc de saracie (cantine sociale).
La nivelul Regiunii de Nord Est exista  26 de centre care ofera Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, persoane cu
dizabilitati, persoane aflate in situatie de dependenta, 10  Centre de zi pentru persoane varstnice si 15 Centre de preparare si distribuire a
hranei pentru persoanei in risc de saracie (cantine sociale) iar in Judetul Iasi sunt 5 centre care ofera Servicii de ingrijire la domiciliu
pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, persoane aflate in situatie de dependent si 5 Centre de zi pentru persoane varstnice.
• NECESITATEA EXISTENTEI DE CENTRE CARE SA OFERE SERVICII COMPLEXE ACESTEI CATEGORII DE POPULATIE,
ADAPTATE NEVOILOR SALE
Din punct de vedere al alegerii tipurilor de servicii sociale care sa fie deservite de infrastructura propusa a fi reabilitata , modernizata
extinsa si dotata, conform raportului realizat in cadrul proiectului ”Vocea ONG pentru comunitate!” – “Capacitatea ONG-urilor din Regiunea
de NE in furnizarea serviciilor sociale versus disponibilitatea de contractare a autoritatilor locale si judetene”, organizatiile participante la
cercetare au recomandat ca prioritati de finantare pentru consiliile locale pentru urmatorii 3 ani (2015-2017):servicii de recuperare si
reabilitare (45,5%), ingrijire la domiciliu (33,3%), educatie speciala (27,3%), consiliere (27,3%), orientare profesionala (27,3%), identificare
si evaluare (27,3%).
RELEVANTA FATA DE STRATEGII
Proiectul raspunde STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA SI REDUCEREA SARACIEI 2015-2020, care
urmareste doua linii generale de actiune - reducerea saraciei si promovarea incluziunii sociale.
Dintre obiectivele si directiile de actiune ale planului de actiuni aferent acestei strategii au fost avute in vedere urmatoarele:  OS 3.6.4.3.1
«Reglementarea, dezvoltarea si finantarea unui spectru de servicii personalizate pentru indeplinirea nevoilor specifice ale persoanelor
varstnice, cu accent pe sistemul de ingrijire la domiciliu»
Proiectul raspunde fata de acest obiectiv prin oferirea unei palete largi de servicii care ACOPERA NEVOILE acestora:
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• infiintarea unei unitati de ingrijire la domiciliu, prin care 120 de varstnici care sunt dependenti de ingrijirea acordata de alte
persoane, vor putea beneficia de servicii sociale de ingrijire la domiciliu;
• participarea la activitatile centrului de zi a 45 de persoane varstnice (acces la biblioteca, internet, terapii ocupationale,
consiliere sociala, servicii de recuperare medical, kinetoterapie, fizioterpie si masaj, activitati artistice de grup) care vor asigura prevenirea
si/sau limitarea unor situatii de dificultate si vulnerabilitate.
• oferirea de pachete servicii medicale de specialitate pentru toate cele 165 de persoane vizate.

STRATEGIA NATIONALA PENTRU PROMOVAREA IMBATRANIRII ACTIVE SI PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE 2015–2020
este complementara cu obiectivele proiectului si are in vedere reducerea imbatranirii fizice premature, si, acolo unde este posibil de a
incuraja populatia varstnica sa lucreze mai mult timp.
Dintre obiectivele si directiile de actiune ale acestei strategii au fost avute in vedere urmatoarele pentru implementarea proiectului:
• OS « 3.2 Asigurarea de resurse financiare, umane si materiale suficiente pentru dezvoltarea sistemului de Ingrijire de lunga
durata»
• OS 2.1 «2.1 Accentuarea imaginii sociale a populatiei varstnice si promovarea participarii si a incluziunii sociale».
Prin proiect se vor asigura serviciile sociale care au ca scop atat cresterea sau mentinerea participarii sociale a persoanelor varstnice, cat
si acordarea de ingrijiri ce au ca scop mentinerea/recuperarea sanatatii si a independentei de miscare a persoanei.
Proiectul se incadreaza in prioritatile stabilite prin STRATEGIEA NATIONALA PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA A PERSOANELOR CU
DIZABILITATI 2014-2020/ STRATEGIA NAIONALĂ „O SOCIETATE FĂRĂ BARIERE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂI”2015-
2020, Sectiunea II Participare, OS 7 «Asigurarea de servicii de sprijin diversificate, accesibile, pentru facilitarea incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilitati, furnizate in comunitate, atat in mediul urban cat si in mediul rural», cu M: «7.7. DEZVOLTAREA SERVICIILOR
DE SPRIJIN PENTRU A ASIGURA ABILITAREA SI REABILITAREA, PRECUM SI INTEGRAREA IN COMUNITATE SI IN TOATE
ASPECTELE SOCIETATII, DISPONIBILE IN COMUNITATEA IN CARE TRAIESC».
Grupul tinta al proiectului va fi constituit si din persoane varstnice cu dizabilitati.  Conform datelor furnizate de cabinetul medical si biroul
de asistenta sociala a primariei comunei Aroneanu, printre persoanele varstnice sunt si persoane cu dizabilitati. Centrul social pentru
persoane varstnice va fi adaptat la nevoile persoanelor cu dizabilitati (rampe, locuri de parcare).

Justificare

Necesitatea/ justificarea proiectului propus din Com Aroneanu poate fi analizata în dublu context, prin raportarea la guvernanta, cat si la
nivel de individ. Întrucât în jud Iasi, respectiv in com Aroneanu nu exista în prezent nici un centru social care sa furnizeze servicii sociale
de tip centru de zi si unitate de ingrijire la domiciliu comasate in acelasi centru, se manifesta o disproportionalitate între nevoile comunitatii
si asistenta sociala furnizata varstnicilor, din partea institutiilor publice si private.
Nevoile GT au fost identificate pe baza UNEI CERCETARI PROPRII, fundamentata pe studii, date statistice generale si date concrete
obtinute din chestionare aplicate pers varstnice de peste 65 ani din com Aroneanu, jud Iasi.
Cercetarea realizata in cadrul comunitatii din Aroneanu a avut ca scop identificarea PRINCIPALELOR PROBLEME SI NEVOI ale
varstnicilor din com Aroneanu:
1) Saracia si problemele de sanatate sunt principalele probleme cu care se confrunta varstnicii din com Aroneanu. In cadrul
cercetarii se evidentiaza probleme cauzate de saracie si stare de satatate, in principal probleme cu vederea (27%), mobilitatea (45%),
auzul (28%)  toti varstnicii respondenti avand o stare de sanatate generala proasta. In momentul de fata 69% dintre respondenti nu isi
permit sa manance echilibrat.
Modalitate de solutionare: Necesitatea interventiilor in vederea reducerii problemelor de sanatate si de saracie prin intermediul furnizarii
de servicii specializate, medicale si sociale destinate varstnicilor. Rezulta necesitatea infiintarii unui Centru de zi, care sa acopere atat
nevoi sociale (consiliere, activitati de socializare) cat si medicale: consultatii si asistenta medicala, servicii de gimnastica medicala, masaj
si fizioterapie. In urma aplicarii chestionarului reiese ca un procent de 100% dintre respondenti considera ca sunt necesare crearea unui
centru social si furnizarea de servicii de ingrijire la domiciliu. Pe perioada de implementare a proiectului in cadrul centrului de zi vor fi
oferite servicii sociale unui numar de 45 de persoane iar un numar de 120 de persoane vor beneficia de serviciile unitatii de ingrijire la
domiciuliu.
2) Comunitatea si familia nu au suficienta capacitate si resurse sa acopere toate nevoile varstnicilor din com Aroneanu. In urma
aplicarii chestionarului reiese faptul ca ajutorul venit de la membrii familiei este destul de mic, doar un procent de 7%  fiind ajutate mult la
treburile gospodaresti, 15% nu sunt ajutate deloc, 30% fiind ajutate destul iar, cel mai mare procent 48% il ocupa varstnicii care sunt
ajutati putin de membrii familiei la treburile gospodaresti.
Modalitate de solutionare:  Necesitatea interventiilor in vederea consolidarii unei surse de sprijin pentru varstnici din punct de vedere
social si emotional. Infiintarea unui Centru de zi pentru varstnici, in vederea asigurarii de servicii sociale (grupuri de socializare, consiliere).
3) In com Aroneanu serviciile sociale pentru varstnici sunt insuficient dezvoltate comparativ cu nevoia existenta in zona. Privitor la
existenta si accesul la serviciile de ingrijire/ asistare sociala 90% considera ca nu sunt furnizate sufficient.
Modalitate de solutionare:  Necesitatea interventiilor in vederea infiintarii si dezvoltarii de servicii sociale pentru varstnici. In urma aplicarii
chestionarului reiese ca un procent de 100% dintre respondenti considera ca sunt necesare crearea unui centru social si furnizarea de
servicii de ingrijire la domiciliu. In cadrul centrului social vor fi infiinate si licentiate 2 servicii si vor fi oferite servicii integrate unui numar de
165 de persoane vartsnice.
4) Varstnicii dependenti din mediul rural din com Aroneanu nu beneficiaza de servicii sociale si medicale de ingrijire la domiciliu,
datorita lipsei acestor servicii in comunitate. Conform chestionarului 51% considera ca serviciile medicale de care au ei nevoie nu sunt
furnizate in comunitate.
Modalitate de solutionare: Necesitatea interventiilor in vederea reducerii problemelor de sanatate prin intermediul furnizarii de servicii
medicale in cabinete specializate si dotate cu aparatura necesara. Rezulta necesitatea infiintarii unui serviciu specializat de ingrijire la
domiciliu pentru varstnicii dependenti. In cadrul centrului de ingrijire la domiciliu vor fi oferite servicii socio-medicale unui numar de 120 de
varstnici.
Necesitatea implementarii proiectului a avut in vedere si IDENTIFICAREA SI CUANTIFICAREA INDICATORILOR DE PROIECT, care fac
obiectul implementarii, tinta stabilita pentru anul 2020. GT va fi format dintr-un numar de 165 beneficiari varstnici de infrastructura sociala.

PROBLEMELE IDENTIFICATE LA NIVEL DE GUVERNANTA
1. Cresterea ponderii persoanelor varstnice in total populatie
Procesul de imbatranire demografica s-a adancit in ultimul an in Romania, la 1 ianuarie 2016 remarcandu-se o crestere de 0,4 puncte
procentuale a ponderii populatiei varstnice, de peste 65 ani, conform datelor INS.
In plus, in ultimii ani se remarca o tendinta de crestere a numarului de persoane varstnice singure care sunt mai vulnerabile, in special a
femeilor, ceea ce determina cresterea cerintelor privind serviciilor sociale si medicale destinate ingrijirii personale.
Proiectul urmareste imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale din jud Iasi. In cadrul imobilului reabilitat, modernizat si extins (proiect
finantat prin POR/2017/8/8.1/8.3/A/1) va fi infiintat un Centru social de zi pentru persoanel varstnice.
2. Presiunea tot mai mare asupra bugetului de stat prin majorarea cheltuielilor cu asistenta sociala, ca o consecinta a imbatranirii
populatiei.
In prezent, 1 din 7 romani are peste 65 de ani, in 2030 se va ajunge la un raport de 1 la 5 persoane, iar in 2060 la 1 din 3, daca natalitatea
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nu va fi imbunatatita. Romania se afla in top 5 state membre UE care vor cunoaste cel mai rapid ritm de imbatranire a populatiei in
urmatoarele decenii. Mediana varstei populatiei va ajunge la 46 de ani in 2030 si 52 de ani in 2060, de la 39 de ani in 2011, potrivit
raportului “Implicatiile economice ale procesului de imbatranire a populatiei in Romania” realizat de divizia BCR Cercetare. Acest aspect
va conduce la presiune ridicata pe bugetul de stat prin marirea cheltuielior cu asistenta sociala.
Orientarea catre infiintarea de centre sociale de zi in defavoarea celor de tip rezidential urmareste eficientizarea modului de utilizare a
resurselor publice: centrele de tip rezidential consuma mai multe resurse financiare decat centrele sociale de zi.
PRIN INFIINTAREA CENTRULUI SOCIAL DE ZI SE REDUC COSTURILE INREGISTRATE IN OFERIREA DE SERVICII SOCIALE
DATORITA EVITARII INTERNARII IN REGIM REZIDENTIAL A PERS VARSTNICE.
3. Disparitati urban/rural legate de acoperirea cu servicii pentru persoanele varstnice
In timp ce zonele urbane beneficiaza de migratia interna a populatiei tinere, regiunile rurale se confrunta cu dificultatile furnizarii de servicii
sociale pentru persoanele varstnice. De asemenea, regiunile rurale se confrunta si cu lipsa resurselor umane pentru furnizarea de servicii
medicale si sociale catre populatia varstnica.
Cheltuielile cu pensiile, care se ridica la 7,6 % din PIB (Sursa: BASS, 2013) sunt favorabile in special familiilor urbane, mai bine acoperite
de sistemul de pensii si, de asemenea, eligibile pentru beneficii mai importante, stimuland cu precadere regiunile urbane.
Proiectul isi propune sa promoveze un parteneriat dintre Centrul Diecezan Caritas si UAT Berezeni, care detine infrastrusctura necesara
pentru furnizarea serv soc catre pers varstnice. Proiectul se va derula intr-o loc rurala, ce se confrunta cu un grad ridicat de izolare fata de
cel mai apropiat oras si deci cu accesibilitate redusa la servicii.
4. Gradul scazut de atractivitate a regiunii este datorat infrastructurii regionale precare de transport, de sanatate si educationala:
Conform Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, “Zonele rurale, in special cele din partea estica a regiunii, sunt
caracterizate printr-un nivel redus de dezvoltare al infrastructurii de baza, tehnico-edilitare”.
Indicele atractivitatii este cel mai scazut in regiunea de NE. Infrastructura de asistenta sociala este unul dintre indicatorii pe baza carora se
calculeaza indicele atractivitatii: camine de batrani, cantine sociale, centre de zi pentru varstnici etc. Lacunele din cadrul sistemului de
asistenta sociala de la nivelul Regiunii NE caracterizate si prin reprezentarea deficitara a centrelor sociale de zi adresate persoanelor
varstnice contribuie, astfel, la scaderea indicelui atractivitatii acestei regiuni.
Imbunatatirea sistemului serviciilor sociale adresate persoanelor varstnice prin infiintarea unui centru in comuna Aroneanu, va contribui la
cresterea gradului de atractivitate a regiunii NE.
VALOAREA ADAUGATA A PROIECTULUI, RESPECTIV CE ADUCE ÎN PLUS FATA DE SITUATIA DEJA EXISTENTA: este asigurata în
primul rând prin menirea acestuia de a îmbunatati calitativ procesul de promovare a incluziunii sociale, combatere a saraciei si a oricarei
forme de discriminare. PROIECTUL ADUCE VALOARE ADAUGATA FATA DE SITUATIA EXISTENTA IN 2 DIRECTII IMPORTATE: la
nivel individual raportandu-ne la GT, la nivel de comunitate – raportandu-ne la dezvoltarea comunitatii. La nivel de individ proiectul include
actiuni care au scopul de a preveni situaţiile de dificultate şi dependenţă, in vederea menţinerii acestor persoane în mediul propriu de
viaţă. Furnizarea serviciilor sociale in comunitate, intr-o maniera integrata, aduce plus valoare la situatia deja existenta.

Grup ţintă

Cercetarea realizata in cadrul comunitatii din Aroneanu a avut ca scop identificarea PRINCIPALELOR PROBLEME SI NEVOI ale
varstnicilor din com Aroneanu:
1) Saracia si problemele de sanatate sunt principalele probleme cu care se confrunta varstnicii din com Aroneanu. In cadrul
cercetarii se evidentiaza probleme cauzate de saracie si stare de satatate, in principal probleme cu vederea (27%), mobilitatea (45%),
auzul (28%)  toti varstnicii respondenti avand o stare de sanatate generala proasta. In momentul de fata 69% dintre respondenti nu isi
permit sa manance echilibrat.
Modalitate de solutionare: Necesitatea interventiilor in vederea reducerii problemelor de sanatate si de saracie prin intermediul furnizarii
de servicii specializate, medicale si sociale destinate varstnicilor. Rezulta necesitatea infiintarii unui Centru de zi, care sa acopere atat
nevoi sociale (consiliere, activitati de socializare) cat si medicale: consultatii si asistenta medicala, servicii de gimnastica medicala, masaj
si fizioterapie. In urma aplicarii chestionarului reiese ca un procent de 100% dintre respondenti considera ca sunt necesare crearea unui
centru social si furnizarea de servicii de ingrijire la domiciliu. Pe perioada de implementare a proiectului in cadrul centrului de zi vor fi
oferite servicii sociale unui numar de 45 de persoane iar un numar de 120 de persoane vor beneficia de serviciile unitatii de ingrijire la
domiciuliu.
2) Comunitatea si familia nu au suficienta capacitate si resurse sa acopere toate nevoile varstnicilor din com Aroneanu. In urma
aplicarii chestionarului reiese faptul ca ajutorul venit de la membrii familiei este destul de mic, doar un procent de 7%  fiind ajutate mult la
treburile gospodaresti, 15% nu sunt ajutate deloc, 30% fiind ajutate destul iar, cel mai mare procent 48% il ocupa varstnicii care sunt
ajutati putin de membrii familiei la treburile gospodaresti.
Modalitate de solutionare:  Necesitatea interventiilor in vederea consolidarii unei surse de sprijin pentru varstnici din punct de vedere
social si emotional. Infiintarea unui Centru de zi pentru varstnici, in vederea asigurarii de servicii sociale (grupuri de socializare, consiliere).
3) In com Aroneanu serviciile sociale pentru varstnici sunt insuficient dezvoltate comparativ cu nevoia existenta in zona. Privitor la
existenta si accesul la serviciile de ingrijire/ asistare sociala 90% considera ca nu sunt furnizate sufficient.
Modalitate de solutionare:  Necesitatea interventiilor in vederea infiintarii si dezvoltarii de servicii sociale pentru varstnici. In urma aplicarii
chestionarului reiese ca un procent de 100% dintre respondenti considera ca sunt necesare crearea unui centru social si furnizarea de
servicii de ingrijire la domiciliu. In cadrul centrului social vor fi infiinate si licentiate 2 servicii si vor fi oferite servicii integrate unui numar de
165 de persoane vartsnice.
4) Varstnicii dependenti din mediul rural din com Aroneanu nu beneficiaza de servicii sociale si medicale de ingrijire la domiciliu,
datorita lipsei acestor servicii in comunitate. Conform chestionarului 51% considera ca serviciile medicale de care au ei nevoie nu sunt
furnizate in comunitate.
Modalitate de solutionare: Necesitatea interventiilor in vederea reducerii problemelor de sanatate prin intermediul furnizarii de servicii
medicale in cabinete specializate si dotate cu aparatura necesara. Rezulta necesitatea infiintarii unui serviciu specializat de ingrijire la
domiciliu pentru varstnicii dependenti. In cadrul centrului de ingrijire la domiciliu vor fi oferite servicii socio-medicale unui numar de 120 de
varstnici.

Necesitatea implementarii proiectului a avut in vedere si IDENTIFICAREA SI CUANTIFICAREA INDICATORILOR DE PROIECT, care fac
obiectul implementarii, tinta stabilita pentru anul 2020. GT va fi format dintr-un numar de 165 beneficiari varstnici beneficari de
infrastructura sociala.

PROCESUL DE IDENTIFICARE SI SELECTIE A GRUPULUI
Grupul tinta al proiectului va cuprinde 165 persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă şi/sau în risc de excluziune socială cu
domiciliul pe raza comunei Aroneanu, jud Iasi.

Apartenenţa la grupul ţintă se va realiza la intrarea în proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin
proiect) prin declaraţie pe propria răspundere a persoanei din grupul ţintă sau a persoanelor / instituţiilor abilitate si/sau prin ataşarea de
documente doveditoare.
Selectia celor 165 beneficiari va fi realizata de catre expertul selectie grup tinta implicat in oferirea serviciilor in cadrul centrului de ingrijire

37



la domiciliu si centrului de zi. Persoanele selectate vor fi orientate catre serviciile sociale din cadrul centrului de zi in functie de obiectivele
stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si ingrijire.

Pe perioada de selectie a grupului tinta pentru proiect, echipa de proiect va acorda suport continuu pentru potentialii beneficiari sa isi
completeze documentele de inscriere. In aceasta perioada de selectie, echipa de proiect va informa continuu potentialii beneficiari asupra
masurilor/serviciiilor integrate in proiect si impreuna cu acestia se va realiza planul individualizat de asistenta si ingrijire adaptat nevoilor
fiecarei persoane selectate.
Selectia grupului tinta se va face aplicand principii privind egalitatea de sansa, tratament egali si nedicriminatoriu.
Conform prezentei cereri de finantare grupul format din 165 de persoane varstnice vor beneficia de sevicii integrate astfel:
- 120 de persoane vor beneficia de servicii socio-medicale in cadrul Centrului de Ingrijire la Domiciliu
- 45 de persoane vor beneficia de servicii socio-medicale in cadrul centrului de zi
- Toate cele 165 de persoane vor beneficia de pachete de servicii medicale de specialitate
Toate persoanele selectate in cadrul proiectului vor beneficia de servicii integrate.

Sustenabilitate

Metodologia de lucru si experienta dobandita in perioada de implementare prin intermediul parteneriatului Primaria Aroneanu si CD
Caritas Iasi vor continua sa dezvolte servicii destinate grupurilor vulnerabile, constituind un model de buna practica si fiind integrata in
modalitatea de lucru cu toti actorii relevanti din comunitate.

Expertii implicati in acordarea serviciilor, vor elabora o strategie de lucru privind continuitatea proiectului si dupa incetarea
finantarii acestuia prin POCU, strategia va cuprinde:

- modalitatea de identificare a surselor de finantare pentru continuarea activitatii de ingrijire la domiciliu, recuperare medicala;
masurile de ocupare si cele educationale;

-  modalitatea de replicare a bunelor practici dobandite in cadrul proiectului;
- modalitatea de continuare a colaborarii celor 2 parteneri cu respectarea principiului egalitatii de sanse si de gen.

Cele 2 servicii licentiate in cadrul proiectului vor continua dupa implementarea proiectului pentru asigurarea masurilor necesare
implementarii de servicii sociale destinate varstnicilor vulnerabili. Toate bunurile si echipamentele chizitionate in cadrul proiectului POR
Infiintare centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în comuna Aroneanu, judetul Iasi, Cod proiect: 116915
cat si a prezentului proiect vor fi utilizate pentru asigurarea sustenabilitatii servicilor sociale si socio-medicale.
Experienta partenerului CD Caritas Iasi de peste 18 ani in dezvoltarea de servicii socio-medicale va contribui la valorificarea rezultatelor
prezentului proiect si reprezinta un exemplu de gestiune si implementare a serviciilor destinate persoanelor varstnice, utilizand resurse
provenite din finantari de la bugetul de stat, bugetul local, contractare de servicii sociale, campanii si sponsorizari

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Nu este cazul

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Nu este cazul

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

TRANSFERABILITATEA ACTIVITĂILOR I A REZULTATELOR/INDICATORILOR PROIECTULUI către un alt grup tinta/alt sector va fi
demarata în cadrul perioadei de implementare prin activitatea care prevede promovarea şi informarea asupra proiectului. Astfel, se vor
disemina rezultatele proiectului către alte entităţi locale şi regionale; se vor promova oportunităţile de finantare ale Programului
Operational Capital Uman 2014-2020. Un rol important în asigurarea transferabilităţii îl au şi partenerii implicaţi, care au posibilitatea
multiplicării rezultatelor prin promovarea proiectului către alte institutii. De asemenea, un rol important in asigurarea transferabilitatii il au si
beneficiarii care pot transmite altor membri ai comunitatii detalii privind experienta avuta în cadrul proiectului. Transferabilitatea
rezultatelor se poate realiza cu succes prin promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului.

SUSTENABILITATEA FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE VA FI ASIGURATA PE O PERIOADA DE MIN 7 LUNI PRIN
URMATOARELE MECANISME:

1. Rolurile şi responsabilităţile Comunei  Aroneanu, vor fi sa asigure:
- mentinerea si intretinerea investitiei.
- alocarea de venituri din bugetul propriu pentru functionarea centrului.
- Identificarea de surse alternative de finantre pentru centru.
- convenţii cu medicul de familie din comuna Aroneanu pentru a oferi servicii medicale vârstnicilor din comunitate
- parteneriate cu şcolile din comuna pentru a se putea desfăşura activităţi socio-culturale, artistice etc.
- parteneriate cu alte ONG-uri din judeţul Iasi pentru implicarea în activităţi de voluntariat şi schimb de bune practici
- convenţii cu medici specialişti din judeţul Iasi pentru a oferi consultaţii de specialitate vârstnicilor din comunitate
- donaţii, sponsorizări de la persoane fizice şi mediul de afaceri

2. Rolurile şi responsabilităţile Centrului Diecezan Caritas vor fi:
- asigurare funcţionare unitate de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici in perioada de postimplemetare.
- obţinerea de finanţări din partea Consiliului Judeţean Iasi, care în baza Legii 350/2005 poate acorda “finantare nerambursabila
- alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau
local.”
- contracte de servicii medicale încheiate cu CJAS Iasi pentru servicii medicale la domiciliu. Conform Normelor metodologice si
legislatiei in vigoare.
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În cadrul centrului de zi pentru persoane vârstnice se vor oferi activităţi de integrare/reintegrare socială, activităţi de recuperare/reabilitare
funcţională, activităţi de supraveghere şi menţinerea sănătăţii funcţionale, alte servicii suport pentru varstnicii din comunitate pe perioada
de sustenabilitate
In cadrul unităţii de îngrijire la domiciliu se vor oferi servicii de îngrijire le domiciliu pentru varstnicii din comunitate pe perioada de
sustenabilitate.

Relevanţă

Proiectul a fost elaborat in baza nevoilor identificate intr-o cercetare realizata de Primaria Aroneanu in perioada 04 - 05. 2017 in cadrul
comunitatii din Aroneanu. Cercetarea realizata a avut ca obiectiv central analiza nevoilor varstnicilor, incluzand un studiu documentar si o
ancheta sociologica, ce a presupus aplicarea unui numar de 221 de chestionare la persoane cu varsta de peste 65 ani, din com
Aroneanu, jud Iasi.
PROIECTUL RASPUNDE OS 4.4 pentru ca urmareste asigurarea unor servicii sociale conform cu standardele de calitate prevazute de
legislatia in vigoare, care sa duca la imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor acestora si sa raspunda acestor nevoi identificate.
Proiectul prin obiectivele sale contribuie la realizarea obiectivelor POCU, astfel :
OS.2, prin A3.1, A4.1, A4.2 raspunde nevoii de consolidare a relatiilor familiale pentru calitatea vietii varstnicului
OS.2, prin A4.1 si A4.2 raspunde nevoii de accesare a serviciilor de ingrijire medicala in vederea asigurarii calitatii vietii varstnicului
OS.2, prin A4.1 raspunde nevoii de sprijin la domiciliu in activitatea zilnica a varstnicului
OS.2, prin A3.1 si A4.2 raspunde nevoii de interactiune cu persoane si locuri din comunitate
OS.2, prin A4.2 raspunde nevoii de sprijin in accesarea serviciilor sociale de catre persoanele varstnice.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Nu este cazul

Aria prioritară SUERD

Proiectul este in concordanta cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013–2020–2030, respectiv cu OG
“Crearea unei societati bazate pe incluziunea sociala(…) si asigurarea cresterii calitatii vietii cetatenilor ca o conditie a bunastarii
individuale durabile”.
Proiectul raspunde AP 2014-2020 contribuind la reducerea disparitatilor regionale prin sustinerea dezvoltarii economice in NE. Proiectul
raspunde RST 2014-2015 prin derularea unor servicii sociale.
Proiectul raspunde PNR prin: stimularea economiei bazata pe dezvoltare durabila; corelarea procesului de asigurare de servicii sociale cu
mediul economic.
Proiectul este complementar cu POR datorat existentei contractului de finantare dintre UAT Aroneanu si AMPOR prin apelul
POR/2017/8/8.1/8.3/A/1.
Prin obiectivele sale, proiectul raspunde STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ ŞI REDUCEREA SĂRĂCIEI
2015-2020 prin reducerea excluziunii grupurilor dezavantajate din GT.
Proiectul are in vedere inregistrarea unui numar de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane vârstnice) care au depăşit
situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/medicale, fapt care raspunde STRATEGIEI NATIONALE PENTRU
PROMOVAREA ÎMBATRÂNIRII ACTIVE SI PROTECTIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 2015–2020. Proiectul se incadreaza in Strategia
de Dezvoltare Regionala NE 2014-2020, care urmareste derularea unui proces de crestere economica, care sa duca la o diminuare a
decalajelor economice. Proiectul se coreleaza cu proiecte finantate din fonduri publice/private derulate in comuna Aroneanu de UAT
Aroneanu.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020

 - Programul Naţional de Reformă (PNR)

 - Recomandări Specifice de ară 2014

 - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Am identificat urmatoarele potentiale riscuri ce pot aparea pe perioada de implementare a proiectului: Intarzierile la plata din partea
organismelor responsabile de rambursarea banilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana.
Riscul manifestării dezinteresului persoanelor varstnice faţă de serviciile sociale oferite în cadrul centrului social.
Riscuri de implementare - riscul privind personalul implicat. Riscul ca un membru al echipei de implementare să părăsească echipa, risc
ce poate avea ca drept consecinţă întârzieri în realizarea activităţilor.
Riscuri financiare - Riscul pierderii finanţării nerambursabile. Riscul ca beneficiarul să nu îndeplinească toate obligaţiile specifice
contractului de finanţare, are drept consecinţă restituirea parţială sau integrală a finanţării nerambursabile.
Risc de intarziere/depasirea duratei de implementare. Risc cu privire la intarzieri in organizarea, derularea si finalizarea procedurilor de
achizitii.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Intarzierile la plata din partea organismelor responsabile de
rambursarea banilor in cadrul proiectelor cu finantare
europeana

UAT Aroneanu cat si partenerul Asocitia Centrul Diecezan
Caritas s-au asigurat ca au sisteme si proceduri bine stabilite
pentru planificarea bugetului astfel încât sa îndeplineasca
cerintele financiare, s-a asigurat ca are la dispozitie fondurile
necesare pentru achizitionarea de bunuri si obtinerea de
servicii utile desfasurarii activitatii proiectului.
Institutiile pot elimina acest risc prin planificarea finantarii pe o
perioada de 3 ani, prin apelarea la surse diverse de finantare
precum si prin potentialul de a gasi cai alternative de finantare
si derulare a programelor. Aceste metode pot înlatura pericolul
lipsei totale a unei finantari pe o perioada de timp, precum si
dependenta excesiva de organul finantator european.

2. Riscul manifestării dezinteresului persoanelor vartsnice faţă de
serviciile sociale oferite în cadrul centrului social.

Promovarea permanenta a serviciilor in comunitate, in vederea
informarii si recrutarii grupului tinta pentru accesarea serviciilor
sociale si medicale furnizate de personal specializat al
Centrului infiintat.
Informarea corecta si completa a membrilor comunitatii cu
privire la beneficiile accesarii acestor servicii pentru varstnici, si
anume: integrarea într-un colectiv de persoane care se
confruntă cu acelaşi tip de probleme, sprijinirea membrilor
familiei varstnicului dependent de sarcina îngrijirii pe timpul
zilei, creşterea calităţii vieţii etc.

3. Riscuri de implementare - riscul privind personalul implicat.
Riscul ca un membru al echipei de implementare să
părăsească echipa, risc ce poate avea ca drept consecinţă
întârzieri în realizarea activităţilor.

Pentru contracararea acestui risc, fiecare membru al echipei va
da o declaraţie de disponibilitate pe perioada de implementare.
In cazul unei demisii, managerul de proiect va redistribui
sarcinile si va gasi un înlocuitor cu caracteristici specifice fisei
de post solicitate prin proiect, astfel incat, activităţile să nu se
decaleze, iar proiectul să fie dus la bun sfârsit, cu îndeplinirea
indicatorilor.

4. Riscuri financiare - Riscul pierderii finanţării nerambursabile.
Riscul ca beneficiarul să nu îndeplinească toate obligaţiile
specifice contractului de finanţare, are drept consecinţă
restituirea parţială sau integrală a finanţării nerambursabile.

Ca masură de contracarare, Managerul de proiect se va
asigura preventiv ca managementul şi implementarea
proiectului să se desfăşoare conform contractului de finanţare.
Responsabilul financiar va reduce riscurile printr-un control
periodic al documentelor finaciar-contabile. Managerul de
proiect împreuna cu responsabilul financiar se vor asigura
preventiv ca toate cheltuielile să fie realizate în conditii de
eligibilitate, vor studia alternative de finanţare pentru evitarea
creării unui impas financiar la un moment dat în proiect care să
genereze întreruperea temporară a proiectului. De asemenea,
auditul financiar ce va fi contractat va asigura o verificare
suplimentară a legalităţii, eligibilităţii şi corectitudinii cheltuielor
şi înregistrărilor contabile din proiect.

5. Risc de intarziere/depasirea duratei de implementare. Acest risc va fi contracacrat prin programarea corespunzătoare
a activităţilor si prevederea unor rezerve de timp in calendarul
de activitati. Realizarea unui calendar de monitorizare a
implementarii proiectului care sa includa sedinte saptamanale
de progres pentru Echipa de management a proiectului si
sedinte lunare pentru Echipa de implementare. In cadrul
sedintelor saptamanale, membrii EMP vor analiza gradul de
realizare a activitatilor in conformitate cu graficul de
desfasurare si cu bugetul proiectului, iar in cadrul sedintelor
lunare membrii EIP vor prezenta situatia activitatilor de
implementarea carora sunt responsabili, precum si eventualele
probleme care au aparut. Stabilirea clara a responsabilitatilor si
impartirea rolurilor in proiect intre lider si partener.

6. Risc cu privire la intarzieri in organizarea, derularea si
finalizarea procedurilor de achizitii.

Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de
achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat,
vor fi identificati din timp posibilii furnizori si se va incerca o
comunicare cat mai transparenta cu acestia. Se va facilita
accesul neingradit la informatii a potentialilor operatori
economici si promovarea procedurilor de achizitie pe toate
canalele de comunicare relevante.

Principii orizontale
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EGALITATE DE ŞANSE

Proiectul promoveaza principiul de baza al egalitatii intre femei si barbati fapt care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa
2020 . Selectarea GT va fi realizata respectand si promovand principiul egalitatii de sanse si de tratament, avand la baza promovarea
participarii depline a femeilor si barbatilor în societate, GT fiind format din minim 50 % femei din totatul beneficiarilor.
In DEFINIREA SI PLANIFICAREA PROIECTULUI s-a respectat legislatia in vigoare, acte normative, politici publice, pentru a reduce
diferentele intre diverse categorii de persoane asupra carora proiectul poate avea impact direct sau indirect.
In realizarea cercetarii pentru identificarea nevoilor comunitatii, chestionarul a fost aplicat la 130 femei si 91 barbati varstnici, urmarindu-
se o distributie proportionala a respondentilor in functie de sex.
In PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului, se va utiliza un limbaj adecvat la elaborarea documentelor, care sa evite stereotipurile
de gen si cele asociate altor vulnerabilitati. Proiectul propune ca INSTRUMENTE CONCRETE de resurse umane: o Procedura
operationala care va asigura abordarea integratoare a proiectului si crearea unei culturi organizationale favorabile incluziunii si un Plan de
instruire pentru personalul implicat in proiect pe teme de egalitate de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul
relatiilor de munca, dobandirea de cunostinte cu privire la inegalitati.Toate categoriile de persoane pot participa in mod egal la activitatile
proiectului, fara bariere care limiteaza egal de gen (program flexibil, spatii si dotari accesibile, grupuri sanitare pe sexe), aspect ce va fi
inclus in ROF.

Egalitate de gen

Proiectul contribuie prin activitatile propuse la sprijinirea principiului nediscriminarii prin combaterea tuturor formelor de discriminare asa
cum este stipulat in Strategia Europa 2020. Proiectul prin activitatile sale prevede imbunatatirea accesului persoanelor varstanice, la
servicii sociale, consolidand astfel incluziunea sociala.
Proiectul vine in sprijinul respectarii principiului nediscriminarii, prin respectarea reglementarilor care interzic discriminarea bazata pe gen,
etnie, religie, orientare sexuala si dizabilitati, care are ca scop incluziunea sociala.
In cadrul procedurilor de elaborare si implementare a proiectului, LIDERUL URMEAZA SA ASIGURE CADRUL NECESAR PENTRU
RESPECTAREA LEGISLATIEI ANTIDISCRIMINARE dar si pentru identificarea si rezolvarea aspectelor legate de discriminare in
contextul proiectului.
Principiul nediscriminarii va fi respectat in dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice si furnizarea serviciilor sociale
fara cazare destinate persoanelor vârstnice.
Principiul nediscriminarii este incorporat in toate activitatile solicitantului, prin respectarea Ordonantei de Guvern nr.137/ 2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Fiecare membru al parteneriatului asigura respectarea principiului
nediscriminarii in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor in
regulamentele de organizare si functionare si in cele de ordine interioara. Acest aspect va fi inclus in ROF.
Se are in vedere ca din cele 165 persoane ce vor fi beneficiare ale serviciilor sociale furnizate in infrastructura obiect al proiectului, peste
50% din GT sa fie femei.

Nediscriminare

Asociatia isi continua activitatea venind in sprijinul respectarii principiului de egalitate cu ceilalti cetateni prin asigurarea accesibilitatii
pentru persoanele cu dizabilitati la activitatile din proiect, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice sa fie înlaturate, vor fi prevazute
spatii speciale de acces în vederea asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati.
Partenerul Centrul Diecezan Caritas Iasi are o experienta de 18 ani in furnizarea serviciilor destinate persoanelor varstnice prin
intermediul centrelor de ingrijire la domiciliu.
Proiectul vine in sprijinul scopului Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati de a promova, proteja si asigura
exercitarea deplina si in conditii de egalitate a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului de catre toate persoanelor cu dizabilitati.
Spatiile in care se vor furniza serviciile vor respecta conceptul de accesibilitate definit in Strategia europeana a dizabilitatii 2010 – 2020,
prin asigurarea accesului in conditii de egalitate.
DIN PUNCT DE VEDERE A ACCESIBILITATII MEDIULU FIZIC, serviciile sociale generate de proiect vor fi accesibile si persoanelor cu
dizabilitati, fiind prevazute adaptari ale infrastructurii si conditiilor de lucru: cladire dotata cu rampe de acces la toate intrarile pentru public;
grup sanitar echipat corespunzator; holuri si spatii de circulatie dimensionate pentru a facilita accesul acestora in cladire; pardoseli din
gresie antiderapanta la interior.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Proiectul va urmari sa valorifice pozitiv schimbarile demografice care sunt descrise prin structura de vârsta a unei populatii care se
adapteaza permanent la schimbari în conditiile sau mediul de viata.
Se va lua in considerare pentru personalul implicat in implementarea proiectului in primul rand experienta si cunostintele persoanelor mai
în vârsta pentru activitatile proiectului pentru a raspunde provocarilor generate de schimbarile demografice.
In conformitate cu principiile asumate la nivel institutional de invatare pe parcursul intregii vieti si sustinerea unei abordari a resursei
umane bazate pe imbatranirea activa, proiectul urmareste dezvoltarea unei echipe de implementare mixta, care sa stimuleze atitudinea
pozitiva privind munca si relatiile cu persoanele varstnice.
Proiectul urmareste respectarea conceptului de schimbare demografica, care descrie structura de varsta a unei populatii care se
adapteaza permanent la schimbari in conditiile sau mediul de viata. Schimbarile demografice (imbatranirea populatiei, rata scazuta a
natalitatii, structuri familiale modificate, migratia) au un impact major asupra economiei europene si a statelor membre, afectand atat
zonele rurale, cat si urbane.
Proiectul raspunde acestor probleme prin faptul ca va avea un impact important asupra persoanelor varstnice din comuna Aroneanu, 165
persoane vor beneficia de servicii sociale integrate. Aceaste actiuni se numara printre MASURILE PROACTIVE PROPUSE LA NIVEL
EUROPEAN, si anume: implicarea persoanelor in varsta in actiuni de voluntariat in comunitate; sprijinirea oportunitatilor de incluziune
sociala a femeilor si a persoanelor in varsta.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Proiectul va aduce o contributie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care
o genereaza, principiu de baza în politicile de mediu. Fiecare partener isi va confirma angajamentul cu privire la implementarea
principiului privind protectia mediului si a respectarii principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei
care o genereaza.

Poluatorul plăteşte
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Proiectul va aduce o contributie la masurile de protectie a mediului prin achizitiile care vor fi efectuate si care reprezinta un proces prin
care se va dori sa se achizitioneze bunuri, servicii cu impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viata al acestora. Pe
baza unor criterii de mediu, partenerii din proiect vor cumpara echipamente de birou, IT, produse alimentare si multe alte bunuri si servicii
care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Proiectul va aduce o contributie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care
o genereaza, principiu de baza în politicile de mediu.
Proiectul va aduce o contributie la masurile de protectie a mediului prin achizitiile care vor fi efectuate si care reprezinta un proces prin
care se va dori sa se achizitioneze bunuri, servicii cu impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viata al acestora.
Pe baza unor criterii de mediu, partenerii din proiect vor cumpara echipamente de birou, IT, echipamente dotare spatii centru, produse
alimentare si multe alte bunuri si servicii care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.
Proiectul urmareste prin Campania de informare in acest sens, sa contribuie si la o îmbunatatire a calitatii vietii compatibile cu cresterea
economica, coeziunea sociala si protectia mediului, asigurând astfel o calitate mai buna a vietii pentru cetateni.

Protecţia biodiversităţii

Proiectul contribuie la promovarea dezvoltarii durabile prin atingerea OS asa cum este el promovat în cadrul Strategiei Europa 2020. In
sensul conceptului de „UTILIZARE EFICIENTA A RESURSELOR” va fi asigurata prin directionarea investitiilor spre optiunile cele mai ec
din punct de vedere al utilizarii resurselor si cele mai durabile, cat si evitarea investitiilor care pot avea un impact negativ semnificativ
asupra mediului a climatului. Aceasta activitate poate constitui un exemplu pentru GT pe de urmat si in viata cotidiana, cat si pentru
partenerii proiectului care isi vor asuma aceste principii printr-un Acord. In cadrul functionarii centrului, se va adopta o metoda pe termen
lung de eficientizare a consumului de resurse.
Prin prezentul proiect beneficiarul prevede folosirea eficienta a resurselor prin utilizarea de panouri solare pentru energia electrica si
folosirea unui sistem de management al cladiri de tip BMS.

Utilizarea eficientă a resurselor

Proiectul include principiile Strategiei nationale privind schimbarile climatice 2013-2020, care abordeaza în doua parti distincte, procesul
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera în vederea atingerii obiectivelor nationale asumate, si adaptarea la efectele schimbarilor
climatice. Proiectul aduce o contributie la masurile de atenuare si adaptare la schimbarile climatice, prin ACHIZITIILE care vor fi
efectuate: bunuri cu impact redus asupra mediului. Se vor asigura masuri pentru a consolida REZISTENTA SOCIETATII LA
SCHIMBARILE CLIMATICE SI REDUCEREA LA MINIMUM a impactului efectelor negative ale acestora, cat si reducerea sau limitarea
emisiilor de gaze cu efect de sera, pe durata întregului ciclu de viata al acestora.
Prin aceste masuri se va contribui in mod indirect/ direct la sechestrarea carbonului, protejandu-se zonele împadurite, zonele umede sau
alte tipuri de infrastructura verde. Se va urmari informarea partenerilor, a mediului de afaceri si a grupului tinta privind importanta cresterii
eficientei energetice si constientizarea problemelor datorate schimbarilor climatului pe glob, datorita emisiilor de gaze cu efect de
sera(CO2 ETC) al caror efect principal este încalzirea globala a atmosferei.
Cercetarea-dezvoltarea si inovarea în toate sectoarele economiei, combinata cu o utilizare mai eficienta a resurselor va îmbunatati
competitivitatea si vor accelera crearea de locurilor de munca.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Pentru a reduce vulnerabilitatea cu privire la rezilienta la dezastre, prin proiect vom antrena toti factorii implicare: parteneri, colaboratori,
furnizori, grup tinta etc, pentru îndeplinirea eforturilor de asigurare a rezilientei la dezastre, atenuand efectele negative pe care le va
genera fenomenul de încalzire globala în viitor, si asigurand MASURI DE PROTECTIE A BIODIVERSITATII, inclusiv crearea de zone
umede, refacerea ecosistemelor si alte masuri de infrastructura verde.
Prin proiect se va urmari o reducere a riscului la dezastre, prin asumarea din partea partenerilor proiectului cat si a grupului tinta a
respectarii acestor aspecte. Prin campaniile de informare si recrutare se vor promova teme privind protectia mediului, protectia
biodiversitatii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor si alte masuri de infrastructura verde.
Asadar, prin activitatile si campaniile de informare, achizitii de bunuri&servicii, se va contribui la protectia biodiversitatii, inclusiv crearea
de zone umede, refacerea ecosistemelor si alte masuri de infrastructura verde, ce contribuie la retinerea naturala a apei si reducerea
riscului de seceta, prevenirea si reducerea riscurilor de inundatii si incendii de padure.
Proiectul urmareste un management eficient orientat catre reducerea dezastrelor, principiu care se impune pentru a îmbunatati
standardele de viata si conditiile de siguranta, pentru protectia contra dezastrelor si cresterea rezilientei diferitelor comunitati în fata
dezastrelor.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Proiectul va fi implementat de catre UAT Aroneanu in calitate de Solicitant si de asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi in calitate de partener.
Managerul proiectului va asigura coordonarea generala si va stabili obiective clare pe termen scurt, mediu si lung pentru expertii

proiectului si va asigura managementul riscului.
In prima luna de implementare a proiectului, managerul proiectului va realiza un plan de lucru in vederea asigurarii implementarii cu succes a
proiectului, tinand cont de obiectivele, activitatile propuse si de resursele umane implicate. Lunar se vor organiza intalniri de evaluare,
planificare, organizare cu responsabilul asociatiei Centrului Diecezan Caritas Iasi. In cadrul intalnirilor se vor realiza planificari pe termen lung,
mediu si scurt. In prima luna de implementare a activitatilor, managerul proiectului si coordonatorul proiect partener vor realiza alocarea de
resurse umane, materiale si financiare pentru fiecare activitate si pentru personalul angajat la fiecare din cei doi parteneri-decizii de numire.
Planul de monitorizare a proiectului va cuprinde planificarea vizitelor de monitorizare a activitatilor implementate de expertii Solicitantului si
expertii partenerului, instrumentele de lucru privind monitorizarea activitatii directe cu beneficiarii si instrumente de lucru privind monitorizarea
personalului.

Managerul proiectului si echipa suport formata din expert comunitar si coordonator centru de zi vor realiza rapoarte tehnico
financiare.

Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul proiectului sunt prevazute a fi realizate achizitii de echipamente, bunuri si servicii.
Realizarea achizitiilor se va efectua cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, a instructiuniilor si dispozitiilor AMPOCU si ale

regulamentelor si directivelor CE. In acest scop se va realiza o metodologie de lucru privind achizitiile publice in concordanta cu legislatia in
vigoare.

Achizitiile publice se vor desfasura in conformitate cu prevederile legale in vigoare, asigurandu-se in permanenta respectarea
principiilor care stau la baza acestora: transparentei, economicitatii, nediscriminarii, eficientei, tratamentului egal, eficacitatii. Procedurile de
achizitii derulate in cadrul proiectului vor fi supervizate si ulterior, aprobate, de catre managerul de proiect.
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Promovarea si vizibilitatea proiectului se va face in conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuala POCU: materialele
de promovare realizate în cadrul proiectului vor include menţiunea ”operaţiunea a fost sprijinită în cadrul FSE”, Beneficiarii vor fi informaţi cu
privire la faptul că activităţile derulate în cadrul proiectului sunt susţiinute cu sprijinul acordat în cadrul FSE.
Activitatea va consta in doua evenimente realizate de solicitant si partener, conferinta de lansare a proiectului L1-L2, conferinta de final a
proiectului L28-30. Pentru aceste evenimente vor fi elaborate si tiparite toate instrumentele de comunicare necesare. Instrumente de
monitorizare: liste de prezenta la fiecare din cele trei evenimente cu cate minim 30 de participanti.
Actiunile de recrutare si selectie a celor 165 de beneficiari se va realiza prin aplicarea unei metodologii clare, respectandu-se principiul non-
discriminarii si egalitatii de sanse. Selectia celor 165 beneficiari va fi realizata de catre asistentii sociali implicati in oferirea serviciilor in cadrul
centrului de ingrijire la domiciliu si centrului de zi. Persoanele selectate vor fi orientate catre serviciile sociale din cadrul centrului de zi in functie
de obiectivele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si ingrijire.
Instrumente de monitorizare: 165 de formulare de inregistare a grupului tinta, 165 de dosare beneficiari, liste de prezenta la activitati.
Reducerea gradului de abandon din partea beneficiarilor proiectului se va realiza prin masuri complexe ce cuprind: monitorizarea
saptamanala/zilnica a participarii la activitatile proiectului.
Instrumente de monitorizare: liste de prezenta, dosarele beneficiarilor, raport de monitorizare a progresului, liste de prezenta la grupurile de
suport, proces verbal cu tematica abordata, fotografii.

Infiintarea si functionarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna Aroneanu se va face prin alocarea spatiilor si dotarilor
specifice pentru fiecare tip de serviciu. Coordonatorul centrului se va ocupa de obtinerea tuturor avizelor si monitorizarea activitatilor din cadrul
centrului pe toata perioada de implementare a proiectului., deasemnea se va ocupa de obtinerea licentelor de functionare.
Instrumente de monitorizare: decizii infiintare servicii sociale, licente functionare, rapoarte de progres privind activitatea in cadru centrului.

Oferirea serviciilor in cadrul celor 2 servicii sociale, socio-medicale infiintate in cadrul proiectului se va face cu respectarea legislatiei in vigoare
si prevederile standardelor minime de calitate. Pentru fiecare beneficiar va fi realizat un dosar ce va cuprinde minim urmatoarele documente:
anexele grup tinta, documente stare civila, documente medicale, cupon pensie/adeverinta de venit, ancheta sociala, fisa geriatrica, contract
servicii, plan idividualizat de asistenta si ingrijire, anexe specifice pentru centralizarea serviciilor oferite.
Toate serviciile vor fi planificate in acord nevoile beneficiarilor  si cu implicarea directa a acestora in procesul decizional.
Instrumente de monitorizare: 165 dosare cu instrumente specifice serviciilor sociale, socio-edicale.

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Persoane care aparţin grupurilor
vulnerabile care depăşesc situaţia de
vulnerabilitate urmare a sprijinului primit

Nr. 95.00

Servicii funcţionale  oferite la nivelul
comunităţilor marginalizate aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială

Număr 2.00

Servicii funcţionale  oferite la nivelul
comunităţilor marginalizate aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială, din
care: - Servicii socio-medicale

Număr 2.00

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Nr. 165.00Persoane care aparţin grupurilor vulnerabile care beneficiază
de servicii integrate

Număr 2.00Servicii  la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin

Număr 2.00
Servicii  la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din
care: - Servicii socio-medicale

Indicatori prestabiliţi

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 882489039

Titlul achiziţiei: Furnizare birotică şi papetărie

Achizitie elemente de birotică şi papetărieDescrierea achiziţiei:

42964000-1 - Echipament de birotică , 30192700-8 - PapetărieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 7,140.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Plan de achiziţii
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 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 1148800072

Titlul achiziţiei: Furnizare jocuri de societate

Achizitie jocuri de societateDescrierea achiziţiei:

37524100-8 - Jocuri educativeCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,856.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 4105029998

Titlul achiziţiei: Servicii servire masa zilnica

Achizitie servicii servire masa zilnicaDescrierea achiziţiei:

55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 329,616.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2019

 Mai 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 1403039295

Titlul achiziţiei: Furnizare echipamente IT si soft-uri

Achizitie echipamente IT si soft-uriDescrierea achiziţiei:

30213100-6 - Computere portabile , 30232110-8 - Imprimante laser , 48218000-9 - Pachete software
pentru gestionarea licenţelor , 48620000-0 - Sisteme de operare , 32250000-0 - Telefoane mobile ,
38652120-7 - Videoproiectoare

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 20,706.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 37439325

Titlul achiziţiei: Furnizare materiale campanie ecologica

Achizitie materiale campanie ecologicaDescrierea achiziţiei:
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34928480-6 - Containere şi pubele de deşeuri , 44511340-0 - Greble , 18424000-7 - MănuşiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,570.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 698465907

Titlul achiziţiei: Servicii medicale de specialitate

Achizitie servicii medicale de specialitateDescrierea achiziţiei:

85140000-2 - Diverse servicii de sănătate , 85142000-6 - Servicii paramedicale , 85121200-5 -
Servicii prestate de medici specialişti

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 66,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 4214356385

Titlul achiziţiei: Furnizare echipamente si consumabile kineto

Achizitie echipamente si consumabile kinetoDescrierea achiziţiei:

33155000-1 - Aparate de fizioterapie , 33140000-3 - Consumabile medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 47,838.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - U.A.T. ARONEANU

ID dosar achiziţiei: 997681117

Titlul achiziţiei: Protocol ziua Varstnicului

Achizitie servicii de protocol pentru ziua VarstniculuiDescrierea achiziţiei:

55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 6,540.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

3309802816ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare echipamente IT: laptop - 2 buc, multifunctionala - 1 buc

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30213100-6 - Computere portabile , 30121400-7 - Copiatoare automate

Tip contract: Furnizare

LEI10,234.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

166988892ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare licente windows si office

Descrierea achiziţiei:

CPV: 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice

Tip contract: Furnizare

LEI3,094.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

288273498ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare pulsoximetru - 1 buc

Descrierea achiziţiei:

CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale

Tip contract: Furnizare

LEI380.80Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

2864664359ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Inchiriere autoturism - 28 luni

Descrierea achiziţiei:

CPV: 34110000-1 - Autoturisme

Tip contract: Furnizare

LEI66,640.00Valoare contract:
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Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

268746107ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare telefoane - 3 buc

Descrierea achiziţiei:

CPV: 32252110-8 - Telefoane mobile hands-free (wireless)

Tip contract: Furnizare

LEI3,213.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

3068682203ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare consumabile medicale

Descrierea achiziţiei:

CPV: 33140000-3 - Consumabile medicale

Tip contract: Furnizare

LEI57,120.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

3044495650ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare produse curatenie

Descrierea achiziţiei:

CPV: 39800000-0 - Produse de curăţat şi de lustruit

Tip contract: Furnizare

LEI9,996.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

2562976488ID dosar achiziţiei:
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Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare birotică şi papetărie

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30192000-1 - Accesorii de birou , 42964000-1 - Echipament de birotică

Tip contract: Furnizare

LEI7,140.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

517270794ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: 127709 Furnizare combustibil

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30163100-0 - Carduri pentru cumpărat combustibil , 09100000-0 - Combustibili

Tip contract: Furnizare

LEI18,326.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

director de programCOORDONATOR ACTIVITATI
PARTENER

1 DOGARIU ANTONINA 112013

manager proiectMANAGER PROIECT2 MAFTEI PĂVĂLUCĂ  ANCA-DIANA 242101

asistent medical generalistASISTENT MEDICAL ID3 222101

asistent medical generalistASISTENT MEDICAL  CENTRU DE
ZI

4 325901

asistent social nivel superiorASISTENT SOCIAL  CENTRUL DE
ZI

5 263501

asistent social nivel superiorASISTENT SOCIAL ID6 263501

specialist relatii socialeEXPERT SELECTIE GRUP TINTA7 243212

ingrijitor batrani la domiciliuÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI8 532201

ingrijitor batrani la domiciliuÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA
DOMICILIU

9 532201

ingrijitor batrani la domiciliuÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA
DOMICILIU

10 532201

infirmier/infirmieraINFIRMIER11 532103

kinetoterapeutKINETOTERAPEUT12 226405

maseurTEHNICIAN MASEUR13 325501

sef serviciu de reintegrare sociala si
supraveghere

COORDONATOR CENTRU DE  ZI14 134401

facilitator de dezvoltare comunitaraEXPERT COMUNITAR15 341204

Resurse umane implicate
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COORDONATOR ACTIVITATI PARTENERRol:1.

Nume persoană: DOGARIU ANTONINA

Codul ocupaţiei: 112013 director de program

Atribuţii: • Este responsabil pentru implementarea activitatilor proiectului care sunt in sarcina
Partenerului CD Caritas Iaşi si a atingerii rezultatelor propuse;
• Asigura planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul activitatilor din sarcina
Partenerului CD Caritas Iaşi;
• Realizeaza si actualizeaza Planul de achizitii pentru Partenerul CD Caritas Iaşi;
• Realizeaza achizitiile aferente Partenerului CD Caritas Iaşi;
• Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent Partenerului CD Caritas Iaşi si rectificarile
acestuia;
• Identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor de ordin legislativ, financiar, tehnologic si
social;
• Monitorizeaza, supervizeaza si evalueaza activitatea personalului din echipa Partenerului
CD Caritas Iaşi precum si activitatile proiectului;
• Se subordoneaza si informeaza managerul de proiect cu privire la intreaga sa activitate.
• Centralizeaza si verifica rapoartele lunare de activitate (si livrabilele aferente) precum si
fisele de pontaj pentru

Educaţie solicitată - studii de specialitate atestate de Ministerul Invăţământului;
 - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată - experienta similara peste 5 ani; - 5 ani

Competenţe solicitate - abilităţi de coordonare  a echipei şi activităţilor
- bune abilităţi în comunicare;
- capacitate de lucru în echipă;
- noţiuni de utilizare PC.

Curriculum vitae

Educaţie

  2007 -   2009 Master “Securitate comunitară şi controlul violenţei”.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Str. Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

  2003 -   2007 Asistent social – Profesor Teologie Romano-Catolică Didactică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Str. Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

  1999 -   2003 Bibliotecar - documentarist

Liceul Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău

Str. Spiru Haret nr. 6,  Judeţul Bacău, cod poştal -, judeţul Bacău, România

Experienţă

Coordonator -  Programul „Servicii de Ingrijiri la Domiciliu”Dec 2007 -

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Monitorizarea si evalueaza activitatatilor centrelor de ingrijire la domiciliu cat si a
personalului implicat.
- Medierea relatiilor de munca si a conflictelor interpersonale ale personalului CID.
- Participarea la activitatile de selecţie a personalului CID.
- Urmarirea  aplicarii criteriilor de colaborare cu aparţinătorii bolnavilor, cu vecinii, cu
grupările şi organizaţiile de voluntari din CID.
- Urmarirea indepliniri atributiilor Centrelor de Ingrijire la Domiciliu in colaborarea cu
organele de administraţie locale.
- Răspunde de obţinerea autorizaţiilor si acreditarilor de funcţionare pentru fiecare Centru
de Ingrijire la Domiciliu.
- Supravegherea modului de gestionare si utilizare a resurselor la nivel de fiecare Centru
de Ingrijire la Domiciliu.
- Intocmirea si urmarirea indeplinirea atributiunilor personalului CID, conform fişei postului.
- Răspunde de participarea personalului la cursurile de pregătire şi perfecţionare.
- Organizează cursurile  de formare–perfecţionare a personalului CID, pe plan de dieceză.
- Urmărirea respectarii standardelor de functionare a programului.
- Asigurarea controlului profesional al activităţii Centrelor de Ingrijire la Domiciliu.
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Formator – proiect „Retea de Incluziune Sociala pe Piata Muncii”Oct 2013 - Dec 2013

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Organizeaza si sustine  cursurile de instruire teoretica, in programul de calificare
„Ingrijitoare batrani la domiciliu”, conform Planului de formare si a programei de pregatire;
- Este responsabil de realizarea suportului de curs si de imbunatirea continua a
materialelor didactic;e
- Completeaza zilnic Condica Lectorilor si catalogul de prezenta, conform standardelor
CNFPA;
- Stabileste in colaborare cu coordonatorul SIS logistica necesara derularii cursurilor de
calificare;
- Raspunde de realizarea evaluarii cursantilor pe parcursul derularii cursului;
- Face parte din comisia de evaluare finala a cursantilor;
- - Este responsabil de respectarea normelor de securitate a muncii si de utilizarea
corecta a echipamentului de protectie de catre cursanti

Coordonator măsuri ocupare – Proiect - Servicii integrate pentru o Comunitate Incluziva in HusiSep 2017 - Apr 2018

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

• Implementeaza activitatile de mediere ocupationala;
• Elaboreaza metodologia de lucru si instrumentele de lucru
• Realizeaza baze de date cu agentii economici din zona;
• Organizeaza sesiunile de informare cu agentii economici cu privire la programele de
ucenicie si subventiile pentru angajatori (A 4.1, A.4.2);
• Realizeaza plasarea beneficiarilor in programele de ucenicie si acordarea subventiilor
pentru angajatori;
• Realizeaza documentatia aferenta programelor de ucenicie si subventii pentru
angajatori;
• Colaboreaza cu alte institutii din domeniul ocuparii fortei de munca;
• Studiaza legislatia in domeniul ocuparii si o aplica in programele de ocupare;
• Monitorizeaza beneficiarii din programele de ucenicie precum si parcursul beneficarilor
plasati in programul subventiilor pentru angajatori pe toata durata proiectului;
• Colaboreaza cu responsabilul grup tinta precum si cu expertii informare consiliere in
vederea identificarii beneficiarilor de programe de masuri de ocupare.

Operator call centerIun 2007 - Noi 2007

SC XL Word Romania SRL, filiala Iasi

Str. AL. MIHAIL SADOVEANU nr. 13,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- furnizarea de informatii catre clientii firmei
- operarea de baze de date marketing
- contactare firmelor din Franţa în vederea evaluării pack-ului informatic
- interactionarea cu companii multinationale

Coordonator activitati partenerApr 2018 -

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

• Este responsabil pentru implementarea activitatilor proiectului care sunt in sarcina
Partenerului Caritas si a atingerii rezultatelor propuse;
• Asigura planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul activitatilor din sarcina
Partenerului Caritas.
• Realizeaza si actualizeaza Planul de achizitii pentru Partenerul Caritas
• Realizeaza achizitiile aferente Partenerului Caritas,
• Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent Partenerului Caritas si rectificarile
acestuia;
• Identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor de ordin legislativ, financiar, tehnologic si
social;
• Monitorizeaza, supervizeaza si evalueaza activitatea personalului din echipa
Partenerului Caritas precum si activitatile proiectului;
• Se subordoneaza si informeaza managerul de proiect cu privire la intreaga sa activitate.
• Centralizeaza si verifica rapoartele lunare de activitate (si livrabilele aferente) precum si
fisele de pontaj pentru echipa de proiect a Partenerului Caritas
• Responsabil pentru trimiterea documentelor catre Managerul de proiect

Responsabil formare – proiect 142825 - „Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!”Apr 2014 - Oct 2014

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

• Planifică activităţile de formare şi coordonează implementarea acestora;
• Realizează orarul fiecărei serii de formare;
• Realizează şi depune documentaţia necesară la AJPIS
• la deschiderea, în timpul (registrul matricol general, registrul de
• evidenţă nominală a certificatelor) şi la finalizarea cursurilor de
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• formare (organizarea efectivă a dosarelor);
• Realizează graficul de desfăşurare a cursurilor pentru o implicare eficientă a formatorilor
dar şi în concordanţă cu timpii limită ai proiectului;
• Răspunde de evidenţa şi distribuirea certificatelor de calificare şi de acordare a
subvenţiilor;
• Supervizează, evaluează (condică lectori, raport de activitate, fisă de pontaj) şi planifică
activitatea formatorilor;
• Răspunde de organizarea examenelor finale de absolvire a cursurilor de formare şi
participă la comisia de evaluare;

Responsabil formare – proiect 127786 / F.O.R - "Formare şi ocupare pentru mediul rural"Mar 2014 - Oct 2014

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

• Este responsabil de comunicarea cu Comisia Nationala de Autorizare şi Formare
Profesională pentru derularea activităţilor de formare;
• Realizeaza si depune documentatia necesara la AJPIS la deschiderea, în timpul
(registrul matricol general, registrul de evidenta nominala a certificatelor) şi la finalizarea cursurilor
de formare ( organizarea efectivă a dosarelor);
• Cunoaste toate datele necesare  in vederea bunului mers a activitatilor de formare (nr.
cursanti, frecventa cursuri, materiale necesare cursului, durata curs);
• Realizeaza graficul de desfasurare a cursurilor pentru o implicare eficienta a formatorilor
dar si in concordanta cu timpii limita ai proiectului;
• Menţine legătura cu formatorii implicaţi în proiect
• Răspunde de centralizarea rapoartelor de activitate şi a documentelor justificative
întocmite de către formatori
Expert motivational – proiect „FRUMOSS – Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare şi
Servicii Sociale”

Feb 2018 -

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

Planificarea seminariilor motivationale; Selectarea temelor ce vor fi abordate in cadrul seminariilor;
Planificarea beneficiarilor pe grupe pentru a participa la seminariie de formare; Organizarea si
tinerea seminariilor de formare;
Coordonator Departamentul de Monitorizare şi Evaluare Staţii de Incluziune Socială – proiect
„Retea de Incluziune Sociala pe Piata Muncii”

Ian 2011 - Oct 2012

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. STR. SARARIE  nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Monitorizeaza, evalueaza  si supervizeaza activitatea centrelor de incluziune sociala
(SIS).
- Monitorizeaza si evalueaza activitatea personalului din Centrele de incluziune sociala.
- Urmareste  aplicarea criteriilor de colaborare cu , beneficiarii proiectului, aparţinătorii
bolnavilor, cu vecinii, cu grupările şi organizaţiile de voluntari din SIS.
- Urmareste respectarea implementarii activitatilor proiectului din SIS-uri
- Supraveghezeaza modul de gestionare si utilizare a resurselor la nivel de SIS.
- Răspunde de participarea personalului la cursurile de pregătire şi perfecţionare.
- Urmăreşte respectarea standardelor de functionare a proiectului in SIS-uri.
- Asigură controlul profesional al activităţii SIS.
- Întocmeşte rapoarte periodice de activitate a SIS-urilor cu supervizarea asistentului
manager
- Responsabil de implementarea la actiunilor de promovare a proiectului in cadrul SIS-
urilor.
- Responsabil de organizarea Campaniei “Un milion de stele “ in SIS-uri.

Competenţe

ABILITĂŢI SOCIALE ŞI
COMPETENŢE

- Cooperare
- Deschidere
- Sociabila
- Flexibilitate
- Creativa
- Entuziasm
- Initatiava
- Abilităţi de comunicare
- Capacitate de adaptare în medii diferite

ABILITĂŢI TEHNICE  ŞI
COMPETENŢE

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point

ABILITĂŢI ARTISTICE ŞI
COMPETENŢE

- prezentări PPT, muzică

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

franceza C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

MANAGER PROIECTRol:2.

Nume persoană: MAFTEI PĂVĂLUCĂ  ANCA-DIANA

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - Este responsabil de coordonarea generala a proiectului, de implementarea activitatilor si
atingerii rezultatelor propuse;
- Aproba metodologia de implementare a proiectului;
- Asigura planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul tuturor activitatilor proiectului;
- Monitorizeaza realizarea achizitiilor din proiect si managementul contractelor incheiate;
- Managementul bugetului: aproba bugetul de venituri si cheltuieli si rectificarile acestuia;
- Identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor de ordin legislativ, financiar, tehnologic si
social; Intocmeşte rapoartele tehnico-financiare intermediare şi finale privind implementarea
proiectului;
- Este responsabil pentru managementul proiectului – organizaţional şi conceptual;
- Monitorizeaza, supervizează şi evalueaza activitatea personalului din proiect;
- Monitorizeaza progresul proiectului si realizeaza periodic rapoarte tehnice.

Educaţie solicitată - studii de specialitate atestate de Ministerul Invăţământului;
 - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată - experienta similara de peste 5 ani - 5 ani

Competenţe solicitate - abilităţi de coordonare  a echipei şi activităţilor
- bune abilităţi în comunicare;
- capacitate de lucru în echipă;
- noţiuni de utilizare PC.

Curriculum vitae

Educaţie

  2008 -   2010 Masterat European Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Str. Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

  2005 -   2007 Licenţă – asistent social

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Str. Bulevardul Carol I nr. 11,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

  2001 -   2005 Diploma bacalaureat

Grup Scolar Industrial "Stefan Procopiu" Vaslui (real)

Str. str. Castanilor  nr. 3,  Judeţul Vaslui, cod poştal -, judeţul Vaslui, România

Experienţă

Voluntar  2004 -   2008

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. Str. Sararie nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Implicarea in activitati de socializare pentru persoane varstnice
- Vizite la domiciliul beneficiarilor in scopul comunicarii
- Intermedierea relatiei beneficiarilor cu diferite autoritati locale (CAS, Casa de pensii,
medici de gamilie si medici specialisti)
- Participarea impreuna cu personalul la evaluari socio-medicale;
MANAGER PROIECTNoi 2014 - Dec 2015

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI   nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi,
România
- Este responsabil pentru implementarea activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor
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propuse.
- Aprobă metodologia de implementare a proiectului.
- Asigură planificarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul tuturor activităţilor proiectului.
- Asigurarea si controlul calitatii livrabilelor, verificarea livrabilelor.
- Monitorizează realizarea achiziţiilor din proiect si managementul contractelor incheiate.
- Elaboreaza strategia de dezvoltare şi continuare a activităţilor şi după încheierea
proiectului.
- Managementul bugetului: aproba bugetul de venituri si cheltuieli si rectificarile acestuia.
- Identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor de ordin legislativ, financiar, tehnologic si
social.
- Întocmeşte rapoartele tehnico-financiare intermediare şi finale privind implementarea
proiectului
- Aprobă documentele justificative privind activitatea personalului din proiect.
- Întocmeşte raportul lunar de activitate şi fişa de pontaj
- Organizează întâlnirile de planificare, monitorizare şi de evaluare a implementării
proiectului;
- Asigura comunicarea cu partenerul transnaţional din cadrul proiectului

Coordonator Diecezan Programul „Servicii de Ingrijiri la Domiciliu”Oct 2014 - Iun 2015

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI   nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi,
România
- Dezvolta strategia CID-ului pe termen scurt, mediu si lung in armonie cu strategia
organizationala a CDC Iasi elaborand obiective si prioritati specifice
- Dezvoltarea retelei CID
- Organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de buna desfasurare a activitatii
CID, stabileste criteriile de evaluare a calitatii activitatii si a cunostintelor profesionale, realizeaza
periodic evaluarea activitatii fiecarui CID in parte
- Implementeaza si dezvolta un plan de eficientizare a serviciilor oferite, monitorizare si
control a intregului departament prin raportari saptamanale/lunare/trimestriale/ anuale
- Elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al CID-ului, pe baza centralizarii
propunerilor coordonatorilor CID-urilor pe care il supune aprobarii conducerii, urmareste realizarea
indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe CID-uri, monitorizand incadrarea
in bugetul alocat;
- Intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobarea conducerii planul anual de
achizitii centralizate (combustibil, consumabile si echipamente sanitare)
- Intretine si dezvolta in mod continuu a relatiei cu autoritatile (CL, CJ, CAS, SPAS,
controale, autoritati, reprezentare) si cu retelele specifice (interne si internationale) in vederea
imbunatirii cadrului legislativ prin actiuni specifice de lobby si advocacy
- Intretine si dezvolta o buna comunicare, atat interna cat si in relatia cu mass-media,
pentru o mai buna comunicare si vizibilitate a activitatilor desfasurate
- Dezvolta propria strategie departamentala de atragere de fonduri, atragerea unor
parteneri pe termen lung si scrierea de proiecte europene (in colaborare cu departamentul specific)
- Mentine si consolideaza relatia cu donatorii si sponsorii existenti prin participarea la
diverse activitati/evenimente, parteneriate pentru dezvoltare si atragerea de fonduri, incheie
parteneriate, raporteaza periodic catre parteneri informatii cu privire la proiectele derulate
impreuna.
Coordonator Departamentul de Monitorizare şi Evaluare Staţii de Incluziune SocialăOct 2012 - Dec 2013

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. Str. Sararie nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Monitorizeaza, evalueaza  si supervizeaza activitatea centrelor de incluziune sociala
(SIS).
- Monitorizeaza si evalueaza activitatea personalului din Centrele de incluziune sociala.
- Urmareste  aplicarea criteriilor de colaborare cu , beneficiarii proiectului, aparţinătorii
bolnavilor, cu vecinii, cu grupările şi organizaţiile de voluntari din SIS.
- Oferirea de servicii de orientare şi consiliere pentru grupurile vulnerabile

Coordonator executiv Programul „Servicii de Ingrijiri la Domiciliu”Oct 2012 - Oct 2014

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. Str. Sararie nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Urmarirea indepliniri atributiilor Centrelor de Ingrijire la Domiciliu in colaborarea cu
organele de administraţie locale.
- Supravegherea modului de gestionare si utilizare a resurselor la nivel de fiecare Centru
de Ingrijire la Domiciliu.
- Intocmirea si urmarirea indeplinirea atributiunilor personalului CID, conform fişei postului.
- Răspunde de participarea personalului la cursurile de pregătire şi perfecţionare.
- Organizează cursurile  de formare–perfecţionare a personalului CID, pe plan de dieceză.
- Urmărirea respectarii standardelor de functionare a programului.
- Asigurarea controlului profesional al activităţii Centrelor de Ingrijire la Domiciliu.
- Participa la atragerea de fonduri pentru activitatea din centre.

Asistent social coordonator Centru de Îngrijire la DomiciliuOct 2008 - Oct 2012

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
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Str. Str. Sararie nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Consiliere, informare, orientare pentru beneficiari si apartinatori
- Elaborare planuri de interventie individualizate pentru integrarea si reintegrarea sociala
si familiala a asistatilor
- Monitorizare cazuri
- Elaborare rapoarte narative de activitate
- Organizare si desfasurare activitati de socializare si grupuri de suport pentru beneficiari
- Organizare si monitorizare activitati voluntari
- Promovarea serviciilor
- Intermedierea relatiei pacient-medic-CAS
- Organizare si sustinere cursuri de formare profesionala

Director  Domeniu pentru Vârstnici şi Persoane cu DizabilităţiIul 2015 -

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. Str. Sararie nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Dezvolta strategia domeniului pe termen scurt, mediu si lung in armonie cu strategia
organizationala a CDC Iasi elaborand obiective si prioritati specifice
- Dezvoltarea retelei
- Organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de buna desfasurare a activitatii
domeniului, stabileste criteriile de evaluare a calitatii activitatii si a cunostintelor profesionale,
realizeaza periodic evaluarea activitatii
- Implementeaza si dezvolta un plan de eficientizare a serviciilor oferite, monitorizare si
control a intregului departament prin raportari saptamanale/lunare/trimestriale/ anuale
- Elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al domeniului-ului,
- Intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobarea conducerii planul anual de
achizitii centralizate (combustibil, consumabile si echipamente sanitare)
- Intretine si dezvolta in mod continuu a relatiei cu autoritatile (CL, CJ, CAS, SPAS,
controale, autoritati, reprezentare) si cu retelele specifice (interne si internationale) in vederea
imbunatirii cadrului legislativ prin actiuni specifice de lobby si advocacy
- Intretine si dezvolta o buna comunicare, atat interna cat si in relatia cu mass-media,
pentru o mai buna comunicare si vizibilitate a activitatilor desfasurate
- Mentine si consolideaza relatia cu donatorii si sponsorii existenti prin participarea la
diverse activitati/evenimente, parteneriate pentru dezvoltare si atragerea de fonduri, incheie
parteneriate, raporteaza periodic catre parteneri informatii cu privire la proiectele derulate impreuna

Asistent managerApr 2013 - Oct 2014

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. Str. Sararie nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

- Monitorizează respectarea metodologiei de implementare a activităţilor proiectului.
- Elaborează pachetul de instrumente de lucru necesare în selecţia grupului ţintă şi
raportarea activităţii
- Monitorizarea gradului de realizarea a indicatorilor proiectului prin centralizarea şi
avizarea datelor din cele 6 judeţe.
- Avizarea bazei de date centralizată cu beneficiarii proiectului, servicii oferite şi indicatorii
realizaţi.
- Realizarea de vizite la locaţiile de implementare a proiectului pentru monitorizarea şi
evaluarea gradul de implementare a activităţilor şi atingere a indicatorilor.
- Avizarea documentelor justificative privind activitatea personalului din proiect.
- Centralizează rapoartele de activitate ale angajaţilor din cadrul proiectului şi operează cu
acestea pentru realizarea instrumentelor de evaluare şi monitorizare
- Participă la întâlnirile cu partenerii din cadrul proiectului şi se implică activ în mentinerea
unei bune relaţii de comunicare cu aceştia;
- Organizează întâlnirile de planificare, monitorizare şi de evaluare a implementării
proiectului;
- Monitorizarea managementul resurselor umane.

MANAGER PROIECTFeb 2018 -

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

Str. Str. Sararie nr. 134,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

Este responsabil de coordonarea generala a proiectului, de implementarea activitatilor si atingerii
rezultatelor propuse;
Aproba metodologia de implementare a proiectului;
Asigura planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul tuturor activitatilor proiectului;
Monitorizeaza realizarea achizitiilor din proiect si managementul contractelor incheiate;
Managementul bugetului: aproba bugetul de venituri si cheltuieli si rectificarile acestuia;
Identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social;
Intocmeşte rapoartele tehnico-financiare intermediare şi finale privind implementarea proiectului;
Este responsabil pentru managementul proiectului – organizaţional şi conceptual;
Monitorizeaza, supervizează şi evalueaza activitatea personalului din proiect;
Reprezintă proiectul în faţa autorităţilor locale şi centrale, a partenerilor şi finanţatorilor;

Competenţe
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Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare şi relaţionare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Coordonare şi implementare activitati

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

ASISTENT MEDICAL IDRol:3.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 222101 asistent medical generalist

Atribuţii: • Este în contact permanent cu medicul curant al bolnavilor urmând strict indicaţiile scrise
ale acestuia;
• Participă la realizarea planificării lunare a activităţilor în cadrul centrului.
• Oferă informaţii despre serviciile oferite în cadrul proiectului persoanelor care aparţin
grupului ţintă şi care sunt interesate de acestea;
• Controlează tensiunea arterială, pulsul, temperatura, glicemia, la domiciliu şi la sediu;
• Administrează tratamente injectabile şi perfuzabile, efectuează tratamente inhalatorii,
îndrumă şi controlează dozarea corectă a medicaţiei prescrise, la domiciliu şi la sediu.
• Efectuează irigaţii, clisme, recoltări simple de scaun şi urină, toaleta sondelor vezicale,
sondaje vezicale, la domiciliu şi la sediu;
• Previne şi tratează escarele de decubit, efectuează toaleta plăgilor, pansamente, toaleta
stomelor şi fistulelor.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

ASISTENT MEDICAL  CENTRU DE ZIRol:4.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 325901 asistent medical generalist

Atribuţii: • Este în contact permanent cu medicul curant al bolnavilor urmând strict indicaţiile scrise
ale acestuia;
• Participa la realizarea planificarii lunare a activitatilor in cadrul centrului de zi
• Ofera informatii despre serviciile oferite in cadrul proiectului persoanelor care apartin
grupului tinta si care sunt interesate de acestea;
• Controlează tensiunea arterială, pulsul, temperatura, glicemia, beneficiarilor in cadrul
centrului d
• Administrează tratamente injectabile şi perfuzabile, efectuează tratamente inhalatorii,
îndrumă şi controlează dozarea corectă a medicaţiei prescrise beneficiarilor
•     Ofera servicii de informare si consiliere pe teme medicale beneficiarilor centrului de zi

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

ASISTENT SOCIAL  CENTRUL DE ZIRol:5.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 263501 asistent social nivel superior

Atribuţii: • Participa la realizarea metodologiei de oferire a serviciilor sociale in cadrul centrului de zi
• Realizeaza instrumente de lucru specifice activitatilor sociale
• Realizeaza activitatile specifice asistentei sociale din cadrul centrului de zi
• Realizeaza anchetele sociale si evaluare sociala a persoanelor varstnice ce beneficiaza
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de servicii in centrului de zi
• Participa la realizarea planificarii lunare a activitatilor in cadrul centrului
• Ofera informatii despre serviciile oferite in cadrul proiectului persoanelor care apartin
grupului tinta si care sunt interesate de acestea
• Aplica instrumentele de lucru specifice proiectului in derularea activitatii
• Realizeaza si completeaza permanent dosarele beneficiarilor conform legislatiei in
vigoare
• Ofera servicii de informare si consiliere persoanelor varstnice si apartinatorilor acestora

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

ASISTENT SOCIAL IDRol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 263501 asistent social nivel superior

Atribuţii: • Participa la realizarea metodologiei de selectie a beneficiarilor Participa la realizarea
metodologiei de oferire a serviciilor socio-medicale
• Realizeaza instrumente de lucru specifice activitatilor socio-medicale
• Realizeaza activitatile specifice asistentei sociale din cadrul proiectului;
• Realizeaza anchetele sociale si evaluare sociala a persoanelor varstnice ce beneficiaza
de servicii in centrului de ingrijire la domicliu
• Participa la realizarea planificarii lunare a activitatilor in cadrul centrului.
• Ofera informatii despre serviciile oferite in cadrul proiectului persoanelor care apartin
grupului tinta si care sunt interesate de acestea;
• Aplica instrumentele de lucru specifice proiectului in derularea activitatii;
• Realizeaza si completeaza permanent dosarele beneficiarilor conform legislatiei in
vigoare;
• Ofera servicii de informare si consiliere persoanelor varstnice si apartinatorlor acestora
• Intocmeste rapoarte lunare de activitate si fise de pontaj.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

EXPERT SELECTIE GRUP TINTARol:7.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243212 specialist relatii sociale

Atribuţii: • Realizează instrumentele de lucru specifice utilizate în proiect şi intocmeste metodologia
de recrutare a grupului tinta;
• Realizează selectia grupului tinta pentru centrul de zi si centrul de ingrijire la domiciliu ;
• Realizează înregistrarea grupului ţintă şi completarea instrumentelor specifice;
• Realizeaza anchetele sociale la domiciliul potentialilor beneficiari;
• Oferă informaţii despre serviciile oferite în cadrul proiectului persoanelor care aparţin
grupului ţintă şi care sunt interesate de acestea;
• Apelează la sprijinul specialiştilor, oferind totodată sprijinul în situaţiile profesionale
apărute, ce ar putea fi soluţionate prin competenţa sa;
• Se informează în permanenţă cu privire la domeniul său de activitate;
• Întocmeşte rapoarte lunare de activitate şi fisele de pontaj individuale;
• Participa la evenimentele organizate in cadrul proiectului;
• Intocmeste rapoarte lunare de activitate si fise de pontaj.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNIRol:8.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 532201 ingrijitor batrani la domiciliu
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Atribuţii: • Asigura servicii de ingrijire persoanelor dependente din cadrul proiectului;
• Ajuta la igiena partiala si totala a asistatilor, indeosebi a celor cu suferinte cronice grave;
• Asigura consilierea bolnavilor si apartinatorilor in domeniul ingrijirii la domiciliu;
• Ajuta la alimentatia pacientilor atunci când este cazul;
• Realizeaza sarcinile necesare ingrijirii persoanelor dependente, in functie de nevoile
specifice ale acestora si gradul lor de mobilitate;
• Apeleaza la sprijinul specialistilor, oferind totodata sprijinul in situatiile profesionale
aparute, ce ar putea fi solutionate prin competenta sa;
• Participa la întâlnirile de lucru organizate in cadrul proiectului;
• Intocmeste raportul lunar de activitate si completeaza fisa de pontaj lunara.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIURol:9.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 532201 ingrijitor batrani la domiciliu

Atribuţii: • Asigura servicii de ingrijire persoanelor dependente din cadrul proiectului;
• Ajuta la igiena partiala si totala a asistatilor, indeosebi a celor cu suferinte cronice grave;
• Asigura consilierea bolnavilor si apartinatorilor in domeniul ingrijirii la domiciliu;
• Ajuta la alimentatia pacientilor atunci când este cazul;
• Realizeaza sarcinile necesare ingrijirii persoanelor dependente, in functie de nevoile
specifice ale acestora si gradul lor de mobilitate;
• Apeleaza la sprijinul specialistilor, oferind totodata sprijinul in situatiile profesionale
aparute, ce ar putea fi solutionate prin competenta sa;
• Participa la întâlnirile de lucru organizate in cadrul proiectului;
• Intocmeste raportul lunar de activitate si completeaza fisa de pontaj lunara;

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIURol:10.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 532201 ingrijitor batrani la domiciliu

Atribuţii: • Asigura servicii de ingrijire persoanelor dependente din cadrul proiectului;
• Ajuta la igiena partiala si totala a asistatilor, indeosebi a celor cu suferinte cronice grave;
• Asigura consilierea bolnavilor si apartinatorilor in domeniul ingrijirii la domiciliu;
• Ajuta la alimentatia pacientilor atunci când este cazul;
• Realizeaza sarcinile necesare ingrijirii persoanelor dependente, in functie de nevoile
specifice ale acestora si gradul lor de mobilitate;
• Apeleaza la sprijinul specialistilor, oferind totodata sprijinul in situatiile profesionale
aparute, ce ar putea fi solutionate prin competenta sa;
• Participa la întâlnirile de lucru organizate in cadrul proiectului;
• Intocmeste raportul lunar de activitate si completeaza fisa de pontaj lunara.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

INFIRMIERRol:11.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 532103 infirmier/infirmiera

Atribuţii: • Isi desfasoara activitatea sub indrumarea echipei medicale
• Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor in locurile si conditiile stabilite
• Executa curatenia si dezinfectia zilnica a salilor de asteptare, a salilor de recoltare si a
spatiului propriu zis de laborator.
• Efectueaza spalarea materialelor de laborator in vederea sterilizarii.
• Efectueaza dezinfectia meselor de lucru dupa utilizarea lor
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• Pregateste materialele contaminate in vederea decontaminarii
• Colecteaza materialele sanitare de unica folosinta utilizate in recipiente speciale si
asigura transportul lor in spatiile special amenajate in vederea neutralizarii sau ridicarii lor de catre
firma specializata.
• Va respecta comportamentul etic fata de beneficiari si fata de personalul medico-sanitar.
• Poarta echipament de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

KINETOTERAPEUTRol:12.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 226405 kinetoterapeut

Atribuţii: • Este in contact permanent cu medicul curant al bolnavilor urmand strict indicatiile scrise
ale acestuia;
• Informeaza beneficiarii si apartinatorii cu privire la activitatile specifice din centru
• Contribuie la realizarea planului de asistenta si ingrijire
• Mentine evidenta serviciilor realizate si completeaza instrumentele de lucru specifice
• Participa la realizarea planificarii lunare a activitatilor in cadrul centrului.
• Stabileste planul de tratament specific, obiectivele, programul de lucru
• Evalueaza si reevalueaza in timp progresele facute de pacient
• Adapteaza planul de tratament in functie de evolutia pacientului
• Asigura aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implica actul terapeutic;
• Contribuie la intretinerea dotarii si a sediului;
• Păstrează secretul profesional şi asigură confidenţialitate faţă de persoanele externe;
• Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare;
• Intocmeste rapoarte lunare de activitate si fise de pontaj

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

TEHNICIAN MASEURRol:13.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 325501 maseur

Atribuţii: • Informeaza beneficiarii si apartinatorii cu privire la activitatile specifice din centru
• Efectueaza la cel mai inalt standard profesional activitati specifice calificarii: masaj.
• Contribuie la realizarea planul de asistenta si ingrijire
• Mentine evidenta serviciilor realizate si completeaza instrumentele de lucru specifice
• Supravegheaza in permanenta beneficiarii, preocupandu-se de buna lor deservire si
informare profesional corecta.
• Participa la realizarea planificarii lunare a activitatilor in cadrul centrului.
• Respecta normele de securitate a muncii si PSI.
• Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare si asigura colectarea
corecta a resturilor si deseurilor.
• Păstrează secretul profesional şi asigură confidenţialitate faţă de persoanele externe;
• Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare
• Participa la întâlnirile de lucru organizate in cadrul proiectului;
• Intocmeste rapoarte lunare de activitate si fise de pontaj

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

COORDONATOR CENTRU DE  ZIRol:14.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 134401 sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere
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Atribuţii: - Răspunde de desfăşurarea activităţii la nivelul centrului;
- Răspunde de activităţile de comunicare cu publicul, precum şi pentru cele privind
informarea beneficiarilor si apartinatorilor
- Este responsabil de realizarea procedurilor de lucru si Intrumentelor specifice pentru
activitatea din centrul de zi;
- Avizeaza dosarele beneficiarilor selectati, planul de ingrijire si asistenta
- Monitorizeaza indeplinirea planificarilor lunare pentru fiecare beneficiar
- Este responsabil de realizarea demersurilor si obtinerea autrizatiilor/avizelor/acreditarilor
necesare pentru desfasurarea activitatii
- Organizează intalniri săptămânale de lucru cu întreaga echipă în vederea evaluării
activităţilor desfăşurate şi a planifiicării noilor activităţii;
- Întocmeşte rapoarte de activitate ori de câte ori este necesar;
- Participă alături de personal la identificarea, selectia si reevaluarea beneficiarilor
Centrului
- Intocmeste rapoarte lunare de activitate si fise de pontaj.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

EXPERT COMUNITARRol:15.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 341204 facilitator de dezvoltare comunitara

Atribuţii: - Răspunde de desfăşurarea activităţii voluntarilor;
- Răspunde de planificarea, gestionarea şi evaluarea activităţii voluntarilor;
- Răspunde de activităţile de comunicare cu publicul, precum şi pentru cele privind
informarea beneficiarilor si apartinatorilor referitor la activitatile in care sunt implicati voluntari;
- Este responsabil de realizarea procedurilor de lucru si Intrumentelor specifice pentru
serviciile de socializare oferite de voluntari;
- Primeste dosarele de candidatura pentru persoanele inscrise la voluntariat;
- Asigura cadrul legal de desfasurare a programelor de voluntariat (incheierea contractelor
pentru voluntari si a altor documente specifice)
- Organizeaza cursurile de formare pentru voluntari si asigura comunicarea cu acestia pe
tot parcursul derularii proiectului;
- Sprijina managerul de proiect in elaborarea materialelor informative pentru voluntari;
- Intocmeste rapoarte lunare de activitate si fise de pontaj individuale;

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CV SI DOCUMENTE MANAGER PROIECT.pdf

25/11/2018 CV SI DOCUMENTE MANAGER PROIECT.847E92AE7F3E4F3C5606F852EEABC6070388A354524350B5B08C49D
B91EEA56F

CV SI DOC COORDONATOR PARTENER.pdf

25/11/2018 CV SI DOC COORDONATOR PARTENER.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

FISA DE POST AM CID.pdf

25/11/2018 FISA DE POST AM CIDEB337DD8EE9A9F75BBF4573AFF78127523DB9664EDA4B1457DD3F8
DD63AA04A9

FISA DE POST AM.pdf

25/11/2018 FISA DE POST AM CENTRU DE ZI71286AA99C85E8D611EEFFA71AFEF8C9B97D2CD78A0462A2314CF5
601910936D

Fisa de post Asistent social centrul de zi.pdf

25/11/2018 Fisa de post Asistent social centrul de zi.7A4697908A974F58C088E1E419DAABEE331715541E33EBB6427F9DA
310B982E4

Fisa de post Asistent social CID.pdf

25/11/2018 Fisa de post Asistent social CID26A22299A28F6E94F8054A0B04DBE2D223F8AD20A677AD4B746AAB
AA34CAAA6C

FISA DE POST Coord. Partener.pdf

25/11/2018  FISA DE POST Coord. PartenerB3D8982C84D8167EF117709AEC3853A2FD7B6EEEDD5D564E427602
77F7329F77

FISA DE POST expert selectie GT.pdf

25/11/2018 FISA DE POST expert selectie GTFD061006D7603E3793AA30C4FBB678DF40FDC651994ABF4946C5A7
D63C802456

59



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

FISA DE POST IB 1 .pdf

25/11/2018 FISA DE POST IB 17AA21EE3F1BB8633EEF821A35913CD662110C24A2F3F58F71AAEC7
F7F9A2E5E3

FISA DE POST IB 2.pdf

25/11/2018 FISA DE POST IB 24F44E36E770C5B49B8A4B86976DC9AB7AD6373B0ED555F411C5D4C
FB040C1681

FISA DE POST IB 3.pdf

25/11/2018 FISA DE POST IB 33E7EBB9AD11B317098057D9ACAD1911977F6E4F20922CE8BC443F6
E405DD5DED

Fisa de post infirmier.pdf

25/11/2018 Fisa de post infirmierE02506F744E61C48B72B4B36F0C71C95ABAB625C12B96ADFA0CEA
E37B2111EFD

FISA DE POST KINETOTERAPEUT.pdf

25/11/2018 FISA DE POST KINETOTERAPEUTD6FDB8AB3A35D6BA28547FF0394E79B6990BA6859775F80CB96B6B
1819B20BBA

FISA DE POST TEHNICIAN MASEUR.pdf

25/11/2018 FISA DE POST TEHNICIAN MASEUR574B0149F0FD36DB44BC40073B80CBC5A42AC710C990AB184E1E33
BC1D00444F

Fisa postului coordonator centru de zi.pdf

25/11/2018 Fisa postului coordonator centru de zi5F32139CE2381198549BE2479D3931023076C468660ED2C8D0181681
F26C0455

Fisa postului expert comunitar.pdf

25/11/2018 Fisa postului expert comunitar0590415B26CDB878EEDDD3BFAFFC941038D30C0528EA600A341ED5
F81C5C0436

Fisa postului manager proiect.pdf

25/11/2018  Fisa postului manager proiectB028811592513A3CD69EB87865056C292C19C48F2003E5BAE7209FF
D9D225BF8

U.A.T. ARONEANU (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Sediu centru social Aroneanu

Strada Strada DS 657, DS 658 nr. nr. cadastral 65226, Localitatea: Aroneanu, Cod poştal: -, Judeţul: Iaşi, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

U.A.T. ARONEANU1 bucCentru social Aroneanu

CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Sediu Administrativ Partener

Strada Sararie nr. 134, Localitatea: Municipiul Iaşi, Cod poştal: -, Judeţul: Iaşi, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI3 camereSediu administrativ - 2 birouri + 1 sala de sedinte

CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI1 bucAutoturism

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate

Activitate: Activitatea 1: Asigurarea managementului proiectului

Subactivităţi

A 1.1. Asigurarea managementului
proiectului

Managerul proiectului va asigura coordonarea generala si va stabili obiective clare pe termen
scurt, mediu si lung pentru expertii proiectului, va asigura managementul riscului.

Monitorizarea si evaluarea proiectului se va realiza prin intermediul planului general
de monitorizare, urmarindu-se gradul de realizare a obiectivelor specifice propuse si a
rezultatelor preconizate. Planul general de monitorizare va fi elaborat de catre managerul
proiectului impreuna cu expertii cheie implicati in implementarea proiectului si va cuprinde
procedurile de lucru, specifice pentru fiecare etapa si activitate din cadrul implementarii,
precum si metode clare de monitorizare si raportare a activitatii in concordanta cu prevederile
Ghidurilor aferente axei de finantare si intructiunilor emise de catre MFE si AM POCU.

Managerul si echipa suport vor asigura cadrului legal de desfasurare a activitatilor
propuse (acreditari si autorizatii necesare, notificari si acte aditionale la contractul de finantare
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si aplicare de instructiuni din partea AM POCU, etc.).
Managerul de proiect va avea autoritatea de a delega sarcini catre fiecare membru

din echipa de implementare, conform responsabilitatilor asumate prin proiect si concretizate in
fisele de post. De asemenea, va fi responsabil de alocarea de resurse umane, materiale si
financiare necesare realizarii activitatilor propuse pentru atingerea obiectivelor, coreland
graficul activitatilor cu bugetul realizat si cel previzionat al proiectului. Vor fi aplicate tehnici
specifice de management pentru a asigura gradul optim de implementare, monitorizare si
control tehnico-financiar al proiectului. Managerul de proiect va infiinta un comitet de
monitorizare, format din echipa de management, responsabilul de proiect din partea
partenerului si experti cheie din implementare, cu scopul unei bune gestionari a resurselor
raportate la activitatile proiectului si indeplinirea indicatorilor propusi. Acest comitet de
monitorizare se va intruni periodic pentru a analiza situatia implementarii si pentru a
anticipa/constata si combate riscurile, care pot aparea, pe termen scurt, mediu si lung.

Sediu centru social Aroneanu - Str. Strada DS 657, DS 658, nr. nr. cadastral 65226,
Aroneanu, judeţul Iaşi, România

Amplasamente

1 plan general de management
1 metodologie de implementare a activitatilor
1 plan de achizitii

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 2: Activitate transversal decontare rata forfetara

Subactivităţi

A 2.1.  Activitate transversal decontare
rata forfetara

Pentru asigurarea implementarii cu succes a proiectului expertii suport isi vor indeplin iatributiile
prevazute si vor asigura managerului suportul necesar din punct de vedere financiar,juridic si
administrativ.

Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul proiectului sunt prevazute a fi
realizate achizitii de echipamente, bunuri si servicii. Realizarea achizitiilor se va efectua cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare, a instructiuniilor si dispozitiilor AMPOCU si ale
regulamentelor si directivelor CE. In acest scop se va realiza o metodologie de lucru privind
achizitiile publice in concordanta si cu respectarea legislatiei in vigoare.
Promovarea si vizibilitatea proiectului se va face in conformitate cu prevederile Manualului de
identitate vizuala POCU, si va cuprinde organizarea a doua conferinte, una de lansare proiect
si una de finalizare proiect, un eveniment special pentru deschiderea/inaugurarea centrului
multifunctional precum si folosirea mediului on-line de tip facebook si sectiune speciala pe site-
urile solicitantului si partenerilor. Tot in cadrul acestei activitati, sediile beneficiarului si a
partenerilor, cat si sediul multifunctional, vor fi semnalizate corespunzator.

Pentru promovarea proiectului vom organiza o conferinta d einceput si una de final
proiect, se va cu participarea a minim 30 persoane/eveniment, reprezentanti ai autoritatilor
publice locale, reprezentanti ai comunitatii, reprezentanti mass-media. In cadrul acestui
eveniment vor fi prezentate activitatile proiectului,  serviciile care vor fi oferite in cadrul
proiectului precum si indicatorii si rezultatele propuse.

Pentru acest eveniment vor fi elaborate si tiparite toate instrumentele de
comunicare necesare: afise, si  pliante, banner roll-up. Se vor publica cate 2 anunturi de
presa/eveniment pentru a se indeplini obligatiile privind informarea si publicitatea proiectului.
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CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

Sediu centru social Aroneanu - Str. Strada DS 657, DS 658, nr. nr. cadastral 65226,
Aroneanu, judeţul Iaşi, România

Sediu Administrativ Partener - Str. Sararie, nr. 134, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, România

Amplasamente

1 conferinta de presa de inceput cu minim 30 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice
locale, reprezentanti ai comunitatii, reprezentanti mass-media
1 conferinta presa de final cu minimum minim 30 persoane, reprezentanti ai autoritatilor
publice locale, reprezentanti ai comunitatii, reprezentanti mass-media
Material vizibiliate in conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuala POCU
Plan de achizitii
O metodologie financiar-contabila

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice

Subactivităţi

A3.1 Infiintarea centrului social destinat
persoanelor varstnice din comuna
Aroneanu

Primaria Aroneanu implementeaza proiect prin POR, Prioritate de investitii: 8.1 Investiţiile în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalitaţile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea
sociala prin îmbunatairea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivitaţile locale Obiectivul
Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale Grup Vulnerabil: persoane
varstnicein conformitate cu prevederile contractului de fianantare nr 3142 /07.09.2018.
Investitia proiectului presupune interventii la o constructie cu regimul de inaltime propus P+1E,
cu functiunea de Centru de zi si unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice.
In cadrul centrului va functiona un servciu tip centru de zi pentru persoane varstnice si unitate
ingrijiri la domiciliu. Spatiu va fi autorizat conform legislatiei in vigoare. Dotarile necesare
infiinatrii si functionarii celor 2 tipuri de servicii sociale destinate persoanelor varstnice se va
realiza in cadrul proiectului POR.
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Sediu centru social Aroneanu - Str. Strada DS 657, DS 658, nr. nr. cadastral 65226,
Aroneanu, judeţul Iaşi, România

Sediu Administrativ Partener - Str. Sararie, nr. 134, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, România

Amplasamente

1 Centru Social pentru Persoane Varstnice
2 servicii infiintate si  licentiate
165 de varstnici beneficiari de masuri integrate
95 de persoane varstnice care au depasit situatia de vulnerabilitate

Rezultate previzionate

A3.2 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat
si implicare activa a membrilor comunitatii

Voluntariatul este o cale catre integrare si ocupare a fortei de munca si un factor cheie pentru
imbuntatirea coeziunii sociale. De asemenea, implica sprijinirea celorlalti contribuind in acest
sens la dezvoltarea solidaritatii. Activitatile de voluntariat sunt implicit legate de invatarea pe tot
parcursul vietii, dezvoltarea rurala si dezvoltarea personala a membrilor comunitatii. Astfel
membrii comunitatii se implica activ in rezolvarea problemelor sociale si cu care se confrunta
localitatea lor.
Activitatile prevazute de Solicitant si Partenerer sporesc toleranta fata de grupurile
marginalizate din societate si contribuie la reducerea discriminarii si a prejudecatilor. De
asemenea prin schimburile intergenerationale, activitatile prevazute pot imbunatati intelegerea
intre generatii atunci cand tinerii si varstnicii lucreaza impreuna.

Propunem realizarea urmatoarelor actiuni in comunitate:
- 2 actiuni de ecologizare – luna curateniei;
- Schimburi intergenerationale – 10 tineri din comunitate se vor implica activ in
solutionarea problemelor cu care se confrunta varstnicii singuri (igienizare curte, indepartare
zapada, taiere lemne) si vor crea legaturi cu acestia. Pentru tineri varstnicii pot reprezenta o
resursa morala si ii pot ajuta sa deprinda un comportament pro-social bazat pe povestea
experientei de viata.

In campanii se va apune accentul si pe educatia ecologica in vederea respectarii principiilor de
dezvoltare durabila. Aceste campanii se vor adresa populatiei active din comuna Aroneanu si
copiilor si urmarim  dezvoltarea in randul membrilor comunitatii  a capacitatii de relationa cu
mediul si de a identifica problemele si de a enunta solutii de interventie in vederea protejarii
mediului inconjurator.
De asemenea se va incerca ca in cadul campaniilor de ecologizare sa se dezvolte  motivatia
pentru cunoasterea, ocrotirea si conservarea mediului natural si sensibilizarea actorilor locali cu
privire la conceptul de dezvoltare durabila
Voluntarii implicati in proiect vor putea organiza diferite activitati de socializare cu beneficiarii
vartsnici din cadrul centrului de zi, tematicile vo fi alese de comun acord printr-o abordare
participativa.
In cadrul proiectului vom implica elevii scolii din comuna pentru organizarea de diverse actiuni
si manifestari cu si perntru varstnici: concerte de colinde, serbare pentru ziua varstnicului,
ateliere de confectionat obiecte hand-made.

Aceste actiuni de implicare activa a membrilor comunitatii apartinand tuturor categoriilor
sociale, se incadreaza in temele secundare FSE privind inovarea sociala.

 Iunie 2019 -  Noiembrie 2021
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Sediu centru social Aroneanu - Str. Strada DS 657, DS 658, nr. nr. cadastral 65226,
Aroneanu, judeţul Iaşi, România

Sediu Administrativ Partener - Str. Sararie, nr. 134, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, România

Amplasamente

2 actiuni de ecologizare
10 tineri din comunitate voluntari
10 varstnici implicati in derularea activitatilor de voluntariat

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstnice

Subactivităţi

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii
Centrului de Ingrijire la Domiciliu Aroneanu

Problemele specifice cu care se confrunta varsta a treia constau in cheltuieli diferentiate fata de
restul populatiei prin: costul ridicat al medicamentelor, dificultati in a-si achita cotele de
intretinere a locuintei si lipsa suportului familiei prin denuclearizare. De aceea, se justifica
necesitatea construirii unui sistem de protectie sociala si suport pentru persoanele varstnice
care sa asigure conservarea capacitatilor fizice si psihice, sa confere varstnicilor demnitate si
confort pe masura valorizarii contributiei pe care au avut-o pentru societate in perioada lor
activa.

Ingrijirea la domiciliu reprezinta o metoda alternativa de ingrijire socio-medicala ce permite
asistatului sa fie ingrijit de personal specializat in intimitatea propriei locuinte.
Deasemenea vom pune un accent deosebit pe consilierea apartinatorilor pentru a depasi
problemele ce apar intr-o familie ce are un varstnic dependent ce necesita ingrijire. Consilierea
apartinatorilor se va realiza atat individual cat si prin organizarea unor grupuri de suport
destinate deprinderii abilitatilor necesare depasirii situatiilor de criza cat si deprinderii unor
cunostinte necesare asistarii membrilor de familie dependenti. Grupurile de suport vor fi
organizate trimestrial iar tematica va fi stabilita de comun acord cu participantii, acest grupuri
vor fi moderate de specialistii din cadrul centrului de ingrijire la domiciliu iar ocazional vor fi
invitati voluntari.

 August 2019 -  Noiembrie 2021
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Selectia beneficiarilor, va fi realizata de expertul grup tinta, se va realiza dupa o metodologie
clar stabilita ce va fi corelata cu standardele minime de calitate in domeniu si cu principiul
nondiscrimarii si a egalitatii de sanse. Criteriile de selectie vor avea la baza evaluarea completa
a nevoilor socio-medicale si indeplinesc urmatoarele conditii : sunt persoane dependente care,
ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale.

Beneficiarii vor fi formati din persoane varstnice ce au dificultati in desfasurarea
activitatilor curente si care nu beneficiaza de ajutor din partea unei persoane , pe perioada de
implementare a proiectului vor fi asistanti un numar total de 120 de beneficiari, max 60 selectati
simultan.
Se vor oferi servicii specializate ce constau in:

Serviciile sociale  constau in evaluarea situatiei socio-medicale a fiecarui beneficiar,
identificarea celor mai potrivite metode de sprijin, intermedierea relatiei cu autoritatile locale.

La acestea se adauga si alte activitati, cum ar fi: sfaturi in ingrijire, acordarea de
mijloace de ingrijire si organizarea de activitati de socializare  pentru asistati. Serviciile sociale
vor fi oferite de asistentul social.

Serviciile socio-medicale constau in ajutor In realizarea ingrijirii de baza, a igienei
corporale si igienizarea locuintei, ajutor la imbracare-dezbracare, sprijin la deplasarea in
interior, ajutor in alimentatie, comunicare, procurare de medicamente prescrise de medic prin
intermedierea relatiei medic- farmacie, administrare de medicamente pe cale orala conform
prescierilor medicale, supravegherea starii de sanatate.  Acesta activitate va fi realizata de cei
trei ingrijitori batrani la domiciliu.

Serviciile medicale la domiciliu, si anume: injectii, pansamente, tratamentul si
profilaxia escarelor, clisme, perfuzii, monitorizari, tensiune arteriala, puls, glicemie, recoltari de
analize, acordarea de materiale sanitare, si dispozitive medicale, etc., executate la stricta
indicatie si supraveghere a medicului curant al beneficiarului. Aceste servicii sunt acordate de
personal calificat, cu competente In domeniu si autorizatii de libera practica, respectiv de
asistenta  medicala.

Serviciile vor fi oferite de Partener si se vor derula pe o perioada de 28 luni.
Pentru acordarea servicilor de ingrjire la domiciliu in comunitate este prevazuta inchiriere unui
autoturism ce va fi folosit zilnic pentru derularea activitatilor.
Echipa pluridisciplinara din cadrul centrului de zi va fi formata din:, asistent social, 3 ingrijitori
batrani la domiciliu.
Activitatea va continua minim 7 luni dupa finalizarea proiectului

Sediu centru social Aroneanu - Str. Strada DS 657, DS 658, nr. nr. cadastral 65226,
Aroneanu, judeţul Iaşi, România

Sediu Administrativ Partener - Str. Sararie, nr. 134, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, România

Amplasamente

1 serviciu infiintat si licentiat - centru de ingrijire la domiciliu
120 de varstnici beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu
165 de varstnici beneficiari servicii integrate
95 de persoane vartsnice care au depasit situatia de vulnerabilitate

Rezultate previzionate

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii
Centrului de zi Aroneanu

Imbatranirea mai sanatoasa reprezinta o premisa pentru o viata mai lunga si activa si implica o
atentie urgenta acordata masurilor preventive, detectarii timpurii si tratamentului bolilor cronice.
Promovarea unui stil de viata sanatos este foarte importanta, la fel cum este si
concentrarea sporita a sistemului de sanatate catre Ingrijirea geriatrica si de familie In sectii
de ambulatoriu. (Viata lunga, activa si In Forta Promovarea Imbatranirii active In Romania
Reteaua pentru dezvoltare umana Regiunea Europa si Asia Centrala Iunie 2014 Document al
Bancii Mondiale).
Centrul de zi pentru varstnici va oferi posibilitate oamenilor de varsta a treia, care in mare parte
sunt singuri, sa se bucure de intalnirea unor persoane noi, de discutiile cu acestea si de
petrecerea timpului liber intr-un mod activ si interesant. Mai mult chiar, este o sansa de a gasi
noi prieteni.
Scopul Centrului este ameliorarea starii psihologice a batranilor singuratici si vulnerabili prin
diverse activitati distractive, creative si spirituale, precum si imbunatatirea calitatii vietii
persoanelor varstnice si prevenirea institutionalizarii acestora.
In cadrul centrului se vor oferi servicii simultan unui numar de 45 de persoane. Serviciile oferite
in cadrul centrului vor consta in:
- Servicii sociale
- Monitorizarea parametrilor fizilogici
- Activitati de socializare
- Servicii kinetoterapie si masaj

Paleta de activitati destinate persoanelor varstnice este variata, beneficiarii vor fi implicati in
stabilirea programului de activitati si vor putea opta intre:

diverse jocuri de masa – table, sah, domino, remy;
meloterapia – se asculta la alegere muzica simfonica, muzica de opere si operete,

muzica traditionala, romante etc.; precum si posibilitatea de a cata la Karaoke, ceea ce
contribuie la crearea unei atmosfere distinse;

vizionarea diverselor filme;
activitati artistice – prezentarea unor mici scenete teatrale;
dansuri;
competitii tematice (cea mai frumoasa poezie adresata femeii, cea mai frumoasa

masa ornata pentru sarbatori, etc.);
terapia ocupationala (tricotaj, broderie, confectionarea papusilor, realizarea

felicitarilor manuale si alte articole decorative, etc.);
work-shopuri  (in cadrul carora sunt abordate diverse teme, cum ar fi: istorie, cultura

civilizatiilor, insemnatatea sarbatorilor religioase, igiena personala etc.), organizate de catre
beneficiarii Centrului in colaborare cu specialistii si voluntarii centrului.
Beneficiarii vom benefia de servicii de recuperare medicala in conformitate cu nevoile
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identificate si planul de recuperare realizat.
Beneficiarii vor avea zilnic  o masa calda in cadrul centrului prin contractarea de servicii
specializate de
Pentru toti beneficiarii vor fi contractate pachete cu servicii medicale de specialitate, consultatii,
analize ce vor fi acordate in functie de nevoile fiecaruia.
Echipa pluridisciplinara din cadrul centrului de zi va fi formata din: coordonator centru de zi,
asistent social, asistent medical, kinetoterapeut, tehnician masseur, infirmiera
Activitatea in cadrul centrului de zi va continua minimum 6 luni dupa finalizarea proiectului.

Sediu centru social Aroneanu - Str. Strada DS 657, DS 658, nr. nr. cadastral 65226,
Aroneanu, judeţul Iaşi, România

Sediu Administrativ Partener - Str. Sararie, nr. 134, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, România

Amplasamente

1 serviciu infiintat si licentiat - centru de zi pentru persoane varstnice
45 de varstnici beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu
165 de varstnici beneficiari servicii integrate
95 de persoane vartsnice care au depasit situatia de vulnerabilitate
165 pachete servicii medicale de specialitate

Rezultate previzionate

30 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- U.A.T. ARONEANU

Activitatea 1: Asigurarea managementului proiectuluiActivitatea:

A 1.1. Asigurarea managementului proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net Manager de proiect: se impune angajarea unui manager de proiect cu o experienta intre 5 - 10 ani, pentru o perioada de 30 de
luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar net de 53 lei, care sa se ocupe de managerierea proiectului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2520 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 134,391.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 134,391.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 134,391.60

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 134,391.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,687.83

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 134,391.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 131,703.77

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Se impune angajarea unui manager de proiect cu o experienta intre 5 - 10 ani, pentru o perioada de 30 de luni, in medie 21 zile/luna, 4
ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar net de 53 lei, care sa se ocupe de managerierea proiectului

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 1: Asigurarea managementului proiectuluiActivitatea:

A 1.1. Asigurarea managementului proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariu Manager de proiect: se impune angajarea unui manager de proiect cu o experienta intre 5 - 10 ani, pentru o perioada de 30
de luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84 ore/luna, care sa se ocupe de managerierea proiectului. Tariful orar pentru taxele aferente este
de 40 de lei/ora

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2520 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

39.88Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,497.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 100,497.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,497.60

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 100,497.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,009.95

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 100,497.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,487.65

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- U.A.T. ARONEANU

Justificarea cheltuielii

se impune angajarea unui manager de proiect cu o experienta intre 5 - 10 ani, pentru o perioada de 30 de luni, in medie 21 zile/luna, 4
ore/zi/84 ore/luna, care sa se ocupe de managerierea proiectului.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 2: Activitate transversal decontare rata forfetaraActivitatea:

A 2.1.  Activitate transversal decontare rata forfetaraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

133,612.16Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 133,612.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 133,612.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 133,612.16

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 133,612.16 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,672.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 133,612.16

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 130,939.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli indirecte cf. Ghid Orientari Generale POCU

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.1 Infiintarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu Net - COORDONATOR CENTRU DE ZI, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 26 luni, in medie 21 zile/luna, 4
ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar net de 23.81 lei, care sa se ocupe de coordonarea centrului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2184 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 52,001.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,001.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,001.04

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 52,001.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,040.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 52,001.04

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,961.01

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- U.A.T. ARONEANU

Justificarea cheltuielii

se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 26 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar net de 23.81 lei,
care sa se ocupe de coordonarea centrului

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.1 Infiintarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariu - COORDONATOR CENTRU DE ZI, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 26 luni, in medie 21 zile/luna, 4
ore/zi/84 ore/luna, care sa se ocupe de coordonarea centrului. Taxele salariale au fost calculate la valoarea de 17.81 lei/ora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2184 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 38,897.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,897.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,897.04

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 38,897.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 777.95

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 38,897.04

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 38,119.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 26 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84 ore/luna, care sa se ocupe de
coordonarea centrului.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.1 Infiintarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:43 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării structurilor operationalizate în cadrul
proiectului

165 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare structuriiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilitati centrul de zi - s-a realizat o estimare a costurilor cu utilitatile centrului, pe perioada proiectului.  S-a bugetat un cost de 83000 lei +
TVA pe perioada de implementare a proiectului pentru o clădire in suprafata de 186.25 mp. Acest cost este fundamentat pe respectarea
principiul cost-eficienţă, raportat la activităţi ce se vor desfăşura în centru şi studierea costurilor la energie electrică, apă, telefonie şi
internet din piaţă.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 proiectCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

83,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 98,770.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 83,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 98,770.00

Valoare TVA [LEI] 15,770.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 83,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,975.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]15,770.00 98,770.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 96,794.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- U.A.T. ARONEANU

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilitati centrul de zi - necesare pentru functionarea acestuia. Costuri incluse :
- Energie electrica
- Combustibil pentru centrala termica
- Telefonie fixa si cablu tv
- Apa curentă şi canalizare
- Servicii de salubritate
S-a realizat o estimare a costurilor cu utilitatile centrului, pe perioada proiectului.  S-a bugetat un cost de 83000 lei + TVA pe perioada de
implementare a proiectului pentru o clădire in suprafata de 186.25 mp. Acest cost este fundamentat pe respectarea principiul cost-
eficienţă, raportat la activităţi ce se vor desfăşura în centru şi studierea costurilor la energie electrică, apă, telefonie şi internet din piaţă.

A3.1 NOTA FUNDAMENTARE UTILITATI.pdf - A3.1 NOTA FUNDAMENTARE UTILITATI.

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.2 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Materiale campanie ecologie - s-a realizat o estimare cf. notei de fundamentare.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Materialele vor fi achizitionate pentru desfasurarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatii - campanii de
educatie ecologica realizate in vederea respectarii principiilor de dezvoltare durabila.

A3.2 Nota si oferta campanie ecologizare.pdf -  A3.2 Nota si oferta campanie ecologizare

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.2 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu Net - EXPERT COMUNITAR, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84
ore/luna, la un tarif orar net de 23.81 lei, care sa se ocupe de activitatile de voluntariat in cadrul proiectului.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2184 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 52,001.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,001.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,001.04

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 52,001.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,040.03
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 52,001.04

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,961.01

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar net de 23.81 lei,
care sa se ocupe de activitatile de voluntariat in cadrul proiectului.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.2 Dezvoltarea activitatilor de voluntariat si implicare activa a membrilor comunitatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - EXPERT COMUNITAR, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84
ore/luna, la un tarif orar net de 23.81 lei, care sa se ocupe de activitatile de voluntariat in cadrul proiectului. Taxele salariale au fost
calculate la un tari orar de 17.81lei

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2184 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 38,897.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,897.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,897.04

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 38,897.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 777.95

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 38,897.04

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 38,119.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

EXPERT COMUNITAR, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84 ore/luna, la un
tarif orar net de 23.81 lei, care sa se ocupe de activitatile de voluntariat in cadrul proiectului. Taxele salariale au fost calculate la un tari
orar de 17.81lei

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Saltele gimnastica medicala

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,426.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,426.00
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Valoare TVA [LEI] 1,026.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 128.52

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,026.00 6,426.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,297.48

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

necesar pentru serviciile de kinetoterapie

A4.2 Nota si oferta echipamente kineto.pdf - A4.2 Nota si oferta echipamente kineto

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Consumabile kinetoterapie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 anCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,330.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,330.00

Valoare TVA [LEI] 1,330.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 166.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,330.00 8,330.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,163.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

necesar pentru serviciile de kinetoterapie

A4.2 Nota si oferta echipamente kineto.pdf - A4.2 Nota si oferta echipamente kineto

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie jocuri pentru activitatile destinate persoanelor varstnice.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,856.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,856.00
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Valoare TVA [LEI] 456.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 57.12

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]456.00 2,856.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,798.88

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

jocuri necesare desfasurarii activitatilor destinate persoanelor varstnice.

A4.2 Nota si oferta jocuri de societate.pdf - A4.2 Nota si oferta jocuri de societate

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achiztie birotica si papetarie pt activitati

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 anCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 142.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,997.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.2 Nota si oferta papetarie si birotica.pdf - A4.2 Nota si oferta papetarie si birotica.

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie licenta windows

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,428.00

71



Componenta 1  Lider- U.A.T. ARONEANU

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,428.00

Valoare TVA [LEI] 228.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 28.56

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]228.00 1,428.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,399.44

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

pentru functionarea optima a laptop-urilor

A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft.pdf -  A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie licenta office

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,666.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,666.00

Valoare TVA [LEI] 266.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 33.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]266.00 1,666.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,632.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

pentru functionarea optima a laptop-urilor

A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft.pdf -  A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana

81 - cheltuieli cu hranaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masa zilnica (45 persoane *20 zile * 24 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

21600
pers*zile*luni

Cantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 329,616.00

72



Componenta 1  Lider- U.A.T. ARONEANU

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 302,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 329,616.00

Valoare TVA [LEI] 27,216.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 302,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,592.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]27,216.00 329,616.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323,023.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Beneficiarii vor avea zilnic  o masa calda in cadrul centrului.

A4.2 Nota si oferta masa zilnica.pdf - A4.2 Nota si oferta masa zilnica.

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Salariu net - infirmiera, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un
tarif orar net de 11.31 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11.31Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 45,601.92

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,601.92 Valoare totală eligibilă [LEI] 45,601.92

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 45,601.92 Contributia proprie eligibilă [LEI] 912.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 45,601.92

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 44,689.88

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

infirmiera, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif orar net
de 11.31 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - tehnician maseur, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna,
la un tarif orar net de 13.10 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13.10Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 52,819.20

73



Componenta 1  Lider- U.A.T. ARONEANU

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,819.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,819.20

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 52,819.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,056.39

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 52,819.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 51,762.81

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

tehnician maseur, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif
orar net de 13.10 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu Net - kinetoterapeut, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la
un tarif orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 67,213.44

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 67,213.44 Valoare totală eligibilă [LEI] 67,213.44

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 67,213.44 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,344.27

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 67,213.44

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 65,869.17

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

kinetoterapeut, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif orar
net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna, la
un tarif orar net de 19.05 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2016 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19.05Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 38,404.80
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 38,404.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 38,404.80

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 38,404.80 Contributia proprie eligibilă [LEI] 768.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 38,404.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 37,636.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar
net de 19.05 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu Net - ASISTENT SOCIAL, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168
ore/luna, la un tarif orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor sociale in cadrul centrului de zi din proiect.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 67,213.44

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 67,213.44 Valoare totală eligibilă [LEI] 67,213.44

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 67,213.44 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,344.27

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 67,213.44

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 65,869.17

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

ASISTENT SOCIAL, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif
orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor sociale in cadrul centrului de zi din proiect.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - infirmiera, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la
un tarif orar net de 11.31 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect. Taxele salariale au
fost calculate utilizand in tarif orar de 8.46 lei/ora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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8.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 34,110.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 34,110.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,110.72

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 34,110.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 682.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 34,110.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 33,428.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

 infirmiera, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif orar net
de 11.31 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect. Taxele salariale au fost calculate
utilizand in tarif orar de 8.46 lei/ora.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - ASISTENT SOCIAL, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna, 8 ore/zi/168
ore/luna, la un tarif orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor sociale in cadrul centrului de zi din proiect. Taxele
salariale au fost calculate la un tarif orar de 12.46 lei/ora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 50,238.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,238.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 50,238.72

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,238.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,004.78

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 50,238.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,233.94

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

ASISTENT SOCIAL, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna, 8 ore/zi/168 ore/luna la un tarif
orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor sociale in cadrul centrului de zi din proiect. Taxele salariale au fost
calculate la un tarif orar de 12.46 lei/ora

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - kinetoterapeut, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna,
la un tarif orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect. Taxele salariale
au fost calculate la un tarif orar de 12.46 lei/ora
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 50,238.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,238.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 50,238.72

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,238.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,004.78

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 50,238.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,233.94

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

kinetoterapeut, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif orar
net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect. Taxele salariale au fost calculate
la un tarif orar de 12.46 lei/ora.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - tehnician maseur, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168
ore/luna, la un tarif orar net de 13.10 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.  Taxele
salariale au fost calculate la un tarif orar de 9.80 lei/ora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4032 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 39,513.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,513.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,513.60

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 39,513.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 790.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 39,513.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 38,723.32

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

 tehnician maseur, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif
orar net de 13.10 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.  Taxele salariale au fost
calculate la un tarif orar de 9.80 lei/ora.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84
ore/luna, la un tarif orar net de 19.05 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.  Taxele
salariale au fost calculate la un tarif orar de 14.24 lei/ora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2016 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 28,707.84

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,707.84 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,707.84

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,707.84 Contributia proprie eligibilă [LEI] 574.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 28,707.84

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 28,133.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna, 4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar
net de 19.05 lei, care sa asigure implementarea activitatilor medicale in cadrul centrului de zi din proiect.  Taxele salariale au fost
calculate la un tarif orar de 14.24 lei/ora.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie telefoane

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,213.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,213.00

Valoare TVA [LEI] 513.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 64.26

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]513.00 3,213.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,148.74

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft.pdf -  A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
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99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie multifunctionala

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,355.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,355.00

Valoare TVA [LEI] 855.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 107.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]855.00 5,355.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,247.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft.pdf -  A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie laptopuri

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,664.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,664.00

Valoare TVA [LEI] 1,064.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 133.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,064.00 6,664.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,530.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft.pdf -  A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
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99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Stepper

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,071.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,071.00

Valoare TVA [LEI] 171.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 21.42

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]171.00 1,071.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,049.58

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

necesar pentru serviciile de kinetoterapie

A4.2 Nota si oferta echipamente kineto.pdf - A4.2 Nota si oferta echipamente kineto

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Spalier multifuncţional

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,593.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,593.00

Valoare TVA [LEI] 893.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 111.86

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]893.00 5,593.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,481.14

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

necesar pentru serviciile de kinetoterapie

A4.2 Nota si oferta echipamente kineto.pdf - A4.2 Nota si oferta echipamente kineto

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
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99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Kit-uri terapie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,948.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,948.00

Valoare TVA [LEI] 1,748.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 218.96

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,748.00 10,948.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,729.04

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

necesar pentru serviciile de kinetoterapie

A4.2 Nota si oferta echipamente kineto.pdf - A4.2 Nota si oferta echipamente kineto

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie videoproiector

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,380.00

Valoare TVA [LEI] 380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 47.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]380.00 2,380.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,332.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft.pdf -  A4.2 Nota si oferta Echip. IT + soft

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
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99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Combina fizioterapie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,470.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,470.00

Valoare TVA [LEI] 2,470.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 309.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,470.00 15,470.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,160.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

necesar pentru serviciile de kinetoterapie

A4.2 Nota si oferta echipamente kineto.pdf - A4.2 Nota si oferta echipamente kineto

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUDSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Externalizare servicii medicale

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

165 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 66,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 66,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 66,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 66,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,320.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 66,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 64,680.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru toti beneficiarii vor fi contractate pachete cu servicii medicale de specialitate, consultatii, analize ce vor fi acordate in functie de
nevoile fiecaruia.

A4.2 Nota si oferta servicii medicale.pdf - A4.2 Nota si oferta servicii medicale

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
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104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Protocol Ziua Varstnicului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,540.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,540.00

Valoare TVA [LEI] 540.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 130.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]540.00 6,540.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,409.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asigurarea protocolului la evenimentul - ziua varstnicului

A4.2 Nota si oferta protocol ziua Varstnicului.pdf - A4.2 Nota si oferta protocol ziua Varstnicului.

Documente justificative

Componenta 1  Membru 1- CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

Activitatea 2: Activitate transversal decontare rata forfetaraActivitatea:

A 2.1.  Activitate transversal decontare rata forfetaraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

128,578.21Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 128,578.21

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 128,578.21 Valoare totală eligibilă [LEI] 128,578.21

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 128,578.21 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 128,578.21

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 128,578.21

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli indirecte cf. Ghid Orientari Generale POCU

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.1 Infiintarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna AroneanuSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - COORDONATOR PARTENER, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna,4
ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar net de 46.67 lei, care sa asigure coordonarea activitatilor partenerului.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2520 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

46.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 117,608.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 117,608.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 117,608.40

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 117,608.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 117,608.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 117,608.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

COORDONATOR PARTENER, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna,
la un tarif orar net de 46.67 lei, care sa asigure coordonarea activitatilor partenerului.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A3.1 Infiintarea centrului social destinat persoanelor varstnice din comuna AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - COORDONATOR PARTENER, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna,4
ore/zi/84 ore/luna, la un tarif orar net de 46.67 lei, care sa asigure coordonarea activitatilor partenerului. Taxele salariale au fost calculate
la un tarif orar de 34.90 lei/ora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2520 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

34.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 87,948.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 87,948.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 87,948.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 87,948.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 87,948.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 87,948.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

COORDONATOR PARTENER, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 30 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna,
la un tarif orar net de 46.67 lei, care sa asigure coordonarea activitatilor partenerului. Taxele salariale au fost calculate la un tarif orar de
34.90 lei/ora.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:
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Componenta 1  Membru 1- CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:5 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administraţie

9 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administraţieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Inchiriere autoturism

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

28 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 66,640.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 56,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 66,640.00

Valoare TVA [LEI] 10,640.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 56,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,640.00 66,640.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 66,640.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Este necesar pentru desfasurarea activitatilor sociomedicale pe teren. Bugetarea este sub plafonul maximal de 200 lei/zi, mentionata in
Ghidul Orientari Generale POCU

A4.1 NOTA SI OFERTA INCHIRIERE AUTO.pdf -  A4.1 NOTA SI OFERTA INCHIRIERE AUTO

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

produse curatenie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 anCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,996.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,996.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.00 9,996.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,996.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii activitatilor centrului in conditii optime

A4.1 NOTA SI OFERTA PROD CURATENIE.pdf - A4.1 NOTA SI OFERTA PROD CURATENIE

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:
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Componenta 1  Membru 1- CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

consumabile medicale

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 anCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

24,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 57,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 48,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 57,120.00

Valoare TVA [LEI] 9,120.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 48,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,120.00 57,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 57,120.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea realizarii activitatilor medicale in conditii optime

A4.1 NOTA SI OFERTA CONS MEDICALE.pdf - A4.1 NOTA SI OFERTA CONS MEDICALE

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

birotica papetarie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 anCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,140.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.1 NOTA SI OFERTA PAPETARIE.pdf - A4.1 NOTA SI OFERTA PAPETARIE

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:
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Componenta 1  Membru 1- CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

licenta office

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,666.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,666.00

Valoare TVA [LEI] 266.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]266.00 1,666.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,666.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea functionarii optime a laptop-urilor

A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.pdf -  A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

licenta windows

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,428.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,428.00

Valoare TVA [LEI] 228.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]228.00 1,428.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,428.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea functionarii optime a laptop-urilor

A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.pdf -  A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:
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Componenta 1  Membru 1- CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - asistent social, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la
un tarif orar net de 18.45 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4704 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18.45Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 86,788.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 86,788.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 86,788.80

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 86,788.80 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 86,788.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 86,788.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asistent social, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif orar
net de 18.45 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - ingrijitor la domiciliu, se impune angajarea a 3 experti, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168
ore/luna, la un tarif orar net de 11.31 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

14112 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11.31Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 159,606.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 159,606.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 159,606.72

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 159,606.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 159,606.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 159,606.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

ingrijitor la domiciliu, se impune angajarea a 3 experti, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif
orar net de 11.31 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna,
la un tarif orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1008 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 24,000.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,000.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,000.48

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 24,000.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 24,000.48

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,000.48

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif
orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/lunai,
la un tarif orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor medicale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4704 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 78,415.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 78,415.68 Valoare totală eligibilă [LEI] 78,415.68

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 78,415.68 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 78,415.68

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 78,415.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/lunai la un tarif orar
net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor medicale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

89
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - ingrijitor la domiciliu, se impune angajarea a 3 experti, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168
ore/luna, la un tarif orar net de 11.31 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.
Taxele salariale au fost calculate la un tarif orar de 8.46 lei/ora

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

14112 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 119,387.52

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 119,387.52 Valoare totală eligibilă [LEI] 119,387.52

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 119,387.52 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 119,387.52

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 119,387.52

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

ingrijitor la domiciliu, se impune angajarea a 3 experti, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna la un tarif
orar net de 11.31 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu. Taxele salariale au fost
calculate la un tarif orar de 8.46 lei/ora

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - asistent social, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna,
la un tarif orar net de 18.45 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu. Taxele
salariale au fost calculate la un tarif orar de 13.80 lei/ora

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4704 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64,915.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64,915.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 64,915.20

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 64,915.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 64,915.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 64,915.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asistent social, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna, la un tarif orar
net de 18.45 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor sociale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu. Taxele salariale au fost
calculate la un tarif orar de 13.80 lei/ora.

Documente justificative
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NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168
ore/luna, la un tarif orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor medicale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.
Taxele salariale au fost calculate la un tarif orar de 12.46 lei/ora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4704 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 58,611.84

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 58,611.84 Valoare totală eligibilă [LEI] 58,611.84

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 58,611.84 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 58,611.84

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 58,611.84

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Salariu net - asistent medical, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 28 luni, in medie 21 zile/luna,8 ore/zi/168 ore/luna,
la un tarif orar net de 16.67 lei, care sa asigure implementarea actrivitatilor medicale in cadrul centrului de ingrijire la domiciliu.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84
ore/luna, la un tarif orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta. Taxele salariale au fost calculate la un
tarif orar de 17.81 lei/ora

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1008 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,952.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,952.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,952.48

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,952.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,952.48

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,952.48

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif
orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta. Taxele salariale au fost calculate la un tarif orar de 17.81
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lei/ora.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Combustibil

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

28 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

550.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,326.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,326.00

Valoare TVA [LEI] 2,926.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,926.00 18,326.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,326.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Este necesar pentru desfasurarea activitatilor sociomedicale pe teren. S-a estimat un consum de 7,5l la 100 de km, la o valoare de 6 lei/l,
cu un consum lunar de 109l de combustibil, insumand 818 km parcursi.

A4.1 NOTA SI OFERTA COMBUSTIBIL.pdf -  A4.1 NOTA SI OFERTA COMBUSTIBIL

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pulsoximetru

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 380.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 380.80

Valoare TVA [LEI] 60.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]60.80 380.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 380.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.1 NOTA SI OFERTA PULSOXIMETRU.pdf - A4.1 NOTA SI OFERTA PULSOXIMETRU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Telefoane

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,213.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,213.00

Valoare TVA [LEI] 513.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]513.00 3,213.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,213.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.pdf -  A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

multifunctionala

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,570.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.pdf -  A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.1 Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de Ingrijire la Domiciliu AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Laptop

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,664.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,664.00

Valoare TVA [LEI] 1,064.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,064.00 6,664.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,664.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

in vederea implementarii proiectului in conditii optime

A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.pdf -  A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salariu net - expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna,
la un tarif orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1008 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 24,000.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,000.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,000.48

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 24,000.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 24,000.48

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,000.48

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif
orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta.

NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU.pdf - NOTA FUNDAMENTARE SALARII PROIECT ARONEANU

Documente justificative

Activitatea 4 Furnizarea serviciilor sociale fara cazare destinate persoanelor varstniceActivitatea:

A 4.2  Infiintarea si asigurarea functionarii Centrului de zi AroneanuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Taxe salariale - expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84
ore/luna, la un tarif orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta. Taxele salariale au fost calculate la un
tarif orar de 17.81 lei/ora

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1008 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,952.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,952.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,952.48

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,952.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,952.48

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,952.48

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

expert selectie GT, se impune angajarea unui expert, pentru o perioada de 24 luni, in medie 21 zile/luna,4 ore/zi/84 ore/luna, la un tarif
orar net de 23.81 lei, care sa asigure selectarea si gestionarea grupului tinta. Taxele salariale au fost calculate la un tarif orar de 17.81
lei/ora
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Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

2,769,306.01 2,769,306.01 2,769,306.01 2,769,306.01 2,737,158.02 0.00 32,147.99 0.00 98.83911

0.002,769,306.01 98.83912,769,306.01 0.0032,147.992,769,306.012,769,306.01 2,737,158.02

T
o

ta
l

p
ro
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ct

1,607,395.92 1,607,395.92 1,607,395.92 1,575,247.931,607,395.92 0.00 32,147.99 0.00 98.0000
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1,161,910.09 1,161,910.09 1,161,910.09 1,161,910.091,161,910.09 0.00 0.00 0.00 100.0000
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere
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A4.1 NOTA SI OFERTA COMBUSTIBIL.pdf

25/11/2018  A4.1 NOTA SI OFERTA COMBUSTIBILC7737362A4E869E3402507E2ADAE407911C46C2ACE10499241522E0
13F13D7BE

A4.1 NOTA SI OFERTA CONS MEDICALE.pdf
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B38A53EA0D

A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.pdf

25/11/2018  A4.1 NOTA SI OFERTA ECH IT.CD448E064ED110B11D06412334D920BD42F73CD78FB2B22D3B368E
C4979D02AC

A4.1 NOTA SI OFERTA INCHIRIERE AUTO.pdf
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C33E78D99
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A3.2 Nota si oferta campanie ecologizare.pdf
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A4.2 Nota si oferta jocuri de societate.pdf

25/11/2018 A4.2 Nota si oferta jocuri de societate4E48930725119FF662CD1E9E00717173330C4131148966F4265A02845
506BD49

A4.2 Nota si oferta masa zilnica.pdf
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25/11/2018 A4.2 Nota si oferta papetarie si birotica.B802158F8FDAF2713F77D5051CA003191EC70B4DB51E2BBF368875
D756F655F3

A4.2 Nota si oferta protocol ziua Varstnicului.pdf
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A4.2 Nota si oferta servicii medicale.pdf
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Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

107 2,769,306.01 %)100.00Îmbătrânire activă şi în condiţii bune de sănătate (

(100.00 %)2,769,306.01Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 2,769,306.0101

2,769,306.01Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)0.00 (07

(100.00 %)0.00Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

0.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)0.00

Buget - Temă secundara FSE

Componenta 1

Tip temă secundară FSE Buget eligibilCod

6.54 %)Inovare socială02 182,698.00 (

31.93 %)Nediscriminare06 891,266.94 (

61.53 %)Nu se aplică08 1,717,570.99 (

2,791,535.93 (100.00 %)Buget eligibil total

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

97



CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, BENONI MORUZI, CNP 1710218073524, posesor al CI seria MZ, nr. 572983, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al U.A.T. ARONEANU, lider de parteneriat al parteneriatului dintre U.A.T. ARONEANU şi CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI, confirm
că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară
pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al U.A.T. ARONEANU, lider de parteneriat al parteneriatului dintre U.A.T. ARONEANU şi
CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele
menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, U.A.T. ARONEANU, lider de parteneriat al parteneriatului dintre U.A.T. ARONEANU şi
CENTRUL DIECEZAN "CARITAS" IAŞI, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în
parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit BENONI MORUZI.

Data

26/11/2018 15:19:47
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