
 
Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)” 
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE” 
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068  
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L. 
 
                                                                                      

Raport de performanţă aferent 
lunii 1 ( iulie) / AN 1 de implementare / 2010 – 2011 

       
Nr. 

activ. 
Anul I 
2010-
2011 

 
Rezultate planificate  

 
 

Rezultate atinse  

 
 
 
 

Procent de 
realizare 

(luna de referinţă) 

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

comentarii cu 
privire la 
motivele 

abaterilor, 
constrângeri şi 

riscuri)  
Semnarea contractului de finanţare   1 

1.1 Semnarea contractului 
de finanţare 

 s-a semnat contractul de finanţare şi a fost înregistrat 
de către D.G.A.M.P.O.S.D.R.U. în data de 11.06.2010 
sub numărul E 4398  

100% realizat 

Informare, promovare, publicitate 2 
2.1 Identificarea ziarelor cu 
cel mai mare tiraj din 
judeţele în care se 
implementează proiectul  

 s-au identificat ziarele locale cu cel mai mare tiraj pe 
baza BRAT şi a declaraţiilor proprii de difuzare: 

    - în judeţul Covasna: “OBSERVATORUL DE COVASNA 
“ şi “ SZEKELY HIRMONDO” (un ziar în limba română şi 
unul în limbă maghiară pentru respectarea principiului 
egalităţii de şanse şi a nediscriminării) 
    - în judeţul Harghita:”INFORMAŢIA HARGHITEI” şi “ 
CSIKI HIRLAP” (un ziar în limba română şi unul în limbă 

100% realizat 



 
maghiară, pentru respectarea principiului egalităţii de şanse 
şi a nediscriminării) 
    - în judeţul Braşov: “TRANSILVANIA EXPRES” 
     - în judeţul Brăila:”OBIECTIV DE BRĂILA” 
    - în judeţul Buzău:”ŞANSA BUZOIANĂ” 

      - în judeţul Bacău: “DEŞTEPTAREA” 
2.2 Comunicate în presa 
scrisă locală cu cel mai 
mare tiraj  din judeţele în 
care se implementează 
proiectul 

 în data de 30.07.2010 s-a transmis spre publicare un 
comunicat de presă către toate ziarele selectate. 

 

0% În curs de 
realizare  

2.3 Realizarea  unui banner 
pentru sediul de 
implementare a proiectului 

 

 s-a conceput şi realizat modelul de banner, respectând 
prevederile  din manualul de identitate vizuală; 
bannerul, a fost afişat pe clădirea sediului  de 
implementare a proiectului. 

100% realizat 

2.4 Întreţinerea paginii web 
a solicitantului  cu informaţii 
despre proiect 

 s-a actualizat pagina de internet a solicitantului cu 
informaţii despre proiect 

 

100% realizat 

2.5 Deschiderea unei noi 
adrese de poştă electronică 
destinată exclusiv proiectului

 

 s-a deschis o nouă adresă de  postă electronică: 
afacovfse@yahoo.com 

 

100% realizat 

 

2.6 Informări telefonice în 
vederea organizării de  
întâlniri cu agenţi economici 
care au angajaţi potenţiali 
beneficiari ai serviciilor 
proiectului 

 au fost  realizate primele contacte în vederea 
organizării de  întâlniri cu agenţi economici care au 
angajaţi potenţiali beneficiari ai serviciilor proiectului; 
au fost contactaţi următorii agenţi economici :S.C. 
ARHITRAVA S.R.L., AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI COVASNA, S.C. BAUMEISTER.SRL, S.C. 
COMALTA SRL, S.C. 2 NET SERV S.R.L.. 

 

100% realizat 

mailto:afacovfse@yahoo.com


 
 

Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului  
3 3.1 Legalizarea raporturilor 

de muncă în funcţie de 
necesităţile proiectului: 
                - încheierea  
contractelor individuale de 
muncă pentru  membrii 
echipei de implementare 
               - realizarea fişelor  
de post pentru membrii 
echipei de implementare 
            -- încheierea 
contractelor de muncă 
pentru personalul  auxiliar 

 

 au fost încheiate contractele individuale  de muncă 
pentru membrii echipei de implementare, după cum 
urmează: 

   - Manager  de proiect: Gheorghincă Constantin 
   - Responsabil financiar: Roman Elena  
   - Consilier juridic: Gheorghincă Neculai 
   - Responsabil cu implementarea proiectului pe jud Bacău: 
Banu Aristiţa 
   - Responsabil cu implementarea proiectului pe jud 
Braşov: Talabă Mihaela 
   - Responsabil cu implementarea proiectului pe jud Buzău: 
Mănăilă Creola Florentina  
   - Responsabil cu implementarea proiectului pe jud 
Covasna: Csaki Istvan 
   - Responsabil cu implementarea proiectului pe jud 
Harghita: Kaszas  Agnes 
   - Responsabil cu activitatea de evaluare şi certificare  
profesională: Strugaru Alina Sanda  
   - Responsabil cu activitatea de consiliere şi orientare 
profesională: Serbănescu Teodor 
   - Responsabil cu activitatea de monitorizare şi raportare: 
Melinte-Olteanu Nicolaie 
 au fost întocmite fişele de post pentru fiecare membru 

din echipa de implementare a proiectului 
 prin Notificarea Nr. 1 din data de 01.07.2010 s-a 

realizat înlocuirea a  2 membri din echipa de 
implementare, respectiv  Velev Mirela “responsabil cu 
implementarea proiectului pe judeţul Brăila”  cu domnul 

100% realizat 



 
Szaniszlo Csaba şi  

Andriescu Ana “responsabil cu activitatea de formare 
profesională “ cu domnul Dănilă Marius Andrei  
 au fost încheiate contractele individuale  de muncă  

pentru personalul  auxiliar, după cum urmează: 
     - îngrijitor spaţii aferente desfăşurării activităţilor 
proiectului - Ciorici Ionel 
      - şofer - Strugaru Petru-Mihai 

 3.2 Încheierea contractului 
de  închiriere a spaţiului 
pentru sediul de 
implementare a  proiectului 
din Sf. Gheorghe, inclusiv 
utilităţi       

 s-a încheiat contractul  de închiriere nr. S7/01.07.2010 
cu SC.AIDA S.R.L, având ca obiect închirierea unui 
spaţiu format din cinci încăperi şi grup social aflat în 
incinta S.C. AIDA S.R.L,la parter, în suprafaţă totală de 
153 m.p.; spaţiul închiriat este destinat în exclusivitate 
implementării proiectului 

100% realizat 

Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile 
4.1 Deschiderea contului 
special  al proiectului 

 

a fost deschis un cont curent la B.C.R. Sucursala Sfântu 
Gheorghe, cod IBAN: RO37 RNCB 0124 0380 1079 0020, 
destinat exclusiv activităţilor financiare ale proiectului 

100% realizat 

4.2 Virarea în contul 
proiectului a unei părţi din 
contribuţia financiară propie 

 în data de 14.04.2010  s-a virat în contul proiectului prin 
canalul de tranzacţionare –Internet Banking - suma de 
2.500,00 RON. 

100% realizat 

4 

4.3 Asigurarea din caseria 
societăţii a unei părţi din 
contribuţia financiară propie 
prin casă pentru proiect  

 s-a asigurat suma de 757,27 RON  rezultată din 
registru de casă  

100% realizat 

Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor 5 
5.1 Verificarea existenţei 
programului cu activităţile 
planificate pe luna 1(iulie) a 
anului 1 de implementare a 

 există un program cu activităţile planificate pe luna I a 
anului 1 de implementare a proiectului  2010-2011, 
întocmit de către managerul de proiect, în conformitate 
cu graficul de activităţi al proiectului   

100% realizat 



 
proiectului 2010-2011 şi  
compararea programului 
prevăzut cu graficul de 
activităţi. 

 

5.2 Verificarea existenţei 
contractului de finanţare   

 există un contract de finanţare înregistrat  de către 
D.G.A.M.P.O.S.D.R.U. în data de  11.06.2010 

100% 
 

realizat 

5.3 Verificarea realizării 
activităţilor de  informare, 
promovare şi  publicitate  

 

 există 8 ziare locale selectate, cu cel mai mare tiraj pe 
baza BRAT şi a declaraţiilor proprii de difuzare 

 există un comunicat de presă redactat conform 
indicaţiilor în vigoare, transmis către toate ziarele 
selectate 

100% realizat 

5.4 Verificarea realizării 
activităţii de asigurare a 
resurselor umane şi locaţiilor 
pentru implementarea 
proiectului 

 există 13 contracte de muncă încheiate legal, 
înregistrate la ITM, pentru membrii echipei de 
implementare a proiectului şi personalul auxiliar 

 există fişe de post pentru toţi membrii echipei de 
implementare a proiectului şi pentru  personalul auxiliar 

100% realizat 

 

5.5 Verificarea realizării 
activităţii de asigurare a 
resurselor financiare proprii 
rambursabile şi 
nerambursabile 

 

 există un cont curent la B.C.R., cod IBAN: 
RO37RNCB0124038010790020, destinat exclusiv 
operaţiunilor financiare în cadrul proiectului 

 există extrasul de cont privind depunerea în contul 
proiectului a sumei de 2.500,00 RON, reprezentând 
contribuţia proprie 

 în registrul  de casă sunt înregistrate toate plăţile prin 
casă 

100% realizat 

 5.6 Verificarea activităţii de 
întocmire şi transmitere a 
cererii pentru acordarea 
tranşei de prefinanţare 
pentru anul 1 

 există o cerere de prefinanţare transmisă în termenii 
prevăzuţi 

100% realizat 

 5.7 Verificarea activităţii de  există un contract de furnizare combustibil cu 100% realizat 



 
asigurare cu combustibil, 
consumabile, multiplicare, 
întreţinere reţea 
calculatoare, sediu proiect, 
săli cursuri, punct jud 
Buzău, întreţinere pagină 
web, materiale publicitare  

SC.ROMPETROL SA, a fost distribuit un card pentru 
alimentarea cu combustibili de la staţiile ROMPETROL 

 

5.8 Verificare modului de 
pregătire a sedinţelor cu 
membrii echipei de 
implementare privind stadiul 
implementării proiectului 

 există proces-verbal pentru evaluarea stadiului de  
implementare a proiectului   

 

100% realizat 

5.9 Verificarea modului de 
executare a achiziţiilor  

 

 există decizia privind  modalităţile de realizare a 
achiziţiilor de bunuri şi servicii şi persoana desemnată 
pentru prospectarea pieţii în vederea realizării 
achiziţiilor 

100% realizat 

5.10 Confecţionarea a două 
ştampile pentru evitarea 
dublei finanţări 

 există două ştampile confecţionate conform 
instrucţiunilor din Contractul de finanţare, art.7 alin.11  

100% realizat 

5.11 Întocmirea raportului de 
performanţă pe luna I (iulie) 
a anului de implementare 1 
a proiectului 2010-2011 

 există raport de performanţă pe luna I (iulie) a anului 
de implementare 1 a proiectului, 2010-2011, întocmit 
de către managerul de proiect 

100% realizat 

Întocmirea şi transmiterea cererii pentru acordarea tranşei de pre - finanţare pentru anul 1 de implementare a 
proiectului 

6 

6.1 Întocmirea şi 
transmiterea cererii pentru 
acordarea tranşei de 
prefinanţare pentru anul 1 
 

 s-a trimis CEREREA DE PREFINANŢARE NR. 1 în 
data de 01.07.2010 şi a fost înregistrată de către  
CNDIPT POSDRU în data de 01.07.2010 cu Nr.3081 

100% realizat 



 
Asigurare combustibil, consumabile, multiplicare, întreţinere reţea calculatoare, sediu proiect, săli cursuri, punct jud 

Buzău, întreţinere pagină web, materiale publicitare 
7.1 Încheierea contractului 
de asigurare   cu 
combustibili 
 

 s-a încheiat contract de furnizare cu combustibil cu 
S.C. ROMPETROL S.A, şi a fost distribuit un card 
pentru alimentarea cu combustibili de la staţiile 
ROMPETROL 

100% realizat 

7 

7.2 Stabilirirea procedurilor 
de achiziţii publice ce se vor 
aplica. 
 

 S-au stabilit procedeele de achiziţii aşa cum sunt 
prevăzute în lista de achiziţii pentru anul 1 de 
implementare  

 a fost numită persoana desemnată pentru 
prospectarea pieţii în vederea realizării achiziţiilor: 
administratorul firmei, Dănilă Marius Andrei 

100% realizat 

 
           Indicatori: 
          Indicatori de proiect: 

Indicator Valoarea 
indicatorului 
stabilită în 
contract 
 

Valoarea 
indicatorului 
obţinută în 
perioada de 
referinţă 
(trimestru) 
 

Valoarea 
indicatorului 
obţinută până 
în prezent 
(cumulat de la 
data inceperii 
proiectului) 

 

Indicatorii de 
realizare 
(1) 
 

UM 
(2) 
 

Cantitate 
(3) 
 

UM 
(4) 
 

Cantitate 
(5) 
 

UM 
(6) 
 

Cantitate 
(7) 
 

UM 
(8) 
 

Cantitate 
(9) 
 

Numărul participanţilor la 
programe de  
FPC( calificare şi recalificare) 

Pers 560 Pers 0 Pers 0 Pers 0 



 
Numărul participanţilor la 
programe de  
FPC( calificare şi recalificare), 
din care femei 

Pers 60 Pers 0 Pers 0 Pers 0 

Număr de persoane care 
beneficiază de consiliere 
/orientare –formare 
profesiopnală continuă  

Pers 560 Pers 0 Pers 0 Pers 0 

Ponderea participanţilor la 
programe de FPC certificaţi (%) 

Pro 
cent 
  

85 Pro 
cent 
 

0 Pro 
cent 
 

0 Pro 
cent 
 

0 

Număr de participanţi la 
instruire certificaţi –formare 
profesională continuă 

Pers 476 Pers 0 Pers 0 Pers 0 

Număr de persoane asistate şi 
evaluate  în vederea obţinerii 
certificatului  

Pers 1000 Pers 0 Pers 0 Pers 0 

Număr de persoane de etinie 
maghiară participante la proiect  

Pers 90 Pers 0 Pers 0 Pers 0 

Nr . de apariţii în presa locală cu 
cel mai mare tiraj 

Comu
nicate, 
intervi
uri   

40 Comm
unicate, 
interviu
ri   

0 Comu
nicate 
,intervi
uri   

0 Comu
nicate , 
intervi
uri   

0 

Nr. ocupaţii pentru care se 
elaborează suporturi de curs.  

0cu-
paţii 

8 0cu-
paţii 

0 0cu-
paţii 

0 0cu-
paţii 

0 

Nr. ocupaţii pentru care se 
elaborează instrumente de 
evaluare în limba maghiară 

0cu-
paţii 

17 0cu-
paţii 

0 0cu-
paţii 

0 0cu-
paţii 

0 

Ponderea persoanelor evaluate 
profesional care primesc 

Pro 
cent 

85 Pro 
cent 

0 Pro 
cent 

0 Pro 
cent 

0 



 
certificate de competenţe 
profesionale  

    

Ponderea persoanelor orientate 
profesional care elaborează 
planuri individuale de carieră 

Pro 
cent 
 

85 Pro 
cent 
 

0 Pro 
cent 
 

0 Pro 
cent 
 

0 

Angajaţi  pers 1530 pers 0 pers 0 pers 0 
Persoane fizice autorizate pers 10 pers 0 pers 0 pers 0 
Membrii ai intreprinderilor 
familiale 

pers 10 pers 0 pers 0 pers 0 

Intreprinderi individuale pers 10 pers 0 pers 0 pers 0 
 
Realizare proiect :  3 %     
 
 Manager de proiect  Întocmit, 
                                                                                                                                     Responsabil cu activitatea de 

  Constantin GHEORGHINCĂ                                                                                                     monitorizare şi raportare 
 
                                                                                                                                    Nicolaie MELINTE-OLTEANU  

  


