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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, 
constrânge
ri şi riscuri)  

2 Informare, promovare, publicitate 
2.1 Conceperea şi realizarea modelelor de  
afise şi pliante cu informaţii despre proiect.  
 

 s-a conceput şi s-a realizat un  model de pliant
redactat conform legislaţiei în vigoare 

100% Realizat.  

2.2 Organizarea de întâlniri cu agenţi 
economici care au angajaţi potenţiali 
beneficiari ai serviciilor proiectului. 
 

 s-au organizat 12 întâlniri cu agenţi economici 
care au angajaţi potenţiali beneficiari ai 
serviciilor proiectului, după cum urmează: 
     7 în jud. Covasna: 
- AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

COVASNA 
- S.C. BAUMEISTER.S.R.L 
- S.C. COMALTA S.R.L. 
- S.C. 2 NET SERV S.R.L.. 

100% Realizat. 



 
- S.C.FRIZART SRL  
-     S.C. MOEBELLAND SRL  
- S.C. DOMIKO SRL 
      5 în jud. Braşov: 
- S.C.VEL PITAR SRL   
- S.C. CONFOREST S.A  
- SC. AGETAP. SRL  
- SC. LUCS. SA BRASOV  
- SC. APA BRASOV  

 
 2.3 Publicarea   comunicatului de presă  în 

ziarele locale cu cel mai mare tiraj din  
judeţele de implementare a proiectului. 
 

 8 apariţii ale comunicatului de presă în ziarele 
locale cu cel mai mare tiraj din  judeţele de 
implementare a proiectului : 
 un comunicat de presă publicat în ziarul 

local din  jud. Brăila - „Obiectiv – Vocea 
Brăilei”- la data de 19.08.2010 

 un comunicat de presă publicat în ziarul 
local din  jud. HARGHITA–„Csiki Hirlap” la 
data de 6-8 august. 

 un comunicat de presă publicat în ziarul 
local din  jud. Harghita - „Hirmondó”-  la 
data de 12.08.2010  

 un comunicat de presă publicat în ziarul 
local din jud. Braşov- „Transilvania” - la 
data de 11.08.2010 

 un comunicat de presă publicat în ziarul 
local din jud. Buzău - “Şansa Buzoiană”- la 
data de 05.08.2010 

 un comunicat de presă publicat în ziarul 
local din jud. Bacău - “Desteptarea” –la 

100% Realizat. 



 
data de 03.08.2010  

 un comunicat de presă publicat în ziarul 
local din  jud. Harghita - „Informaţia 
harghitei”- la data de 03.08.2010 

 un comunicat de presă publicat în ziarul 
local din   jud. Covasna - „Observatorul de 
Covasna” - la data de 02.08.2010 

 
2.4 Distribuirea de afişe şi pliante la agenţii 
economici care au angajaţi potenţiali 
beneficiari ai serviciilor proiectului. 
 

 au fost distribuite un număr de 12 pliante la 
agenţii economici cu potenţiali beneficiari 
ai proiectului, după cum urmează : 

- 7 pliante la agenţi economici din judeţul 
Covasnala  
-  5 pliante la agenţi economici din judeţul  
Brasov  

 

100% Realizat. 

2.5 Realizarea sistemului informatic pentru 
evidenţa solicitanţilor serviciilor proiectului  
 

 a  fost realizat sistemului informatic pentru 
evidenţa solicitanţilor.  

 

100% Realizat. 

2.6 Asistarea potenţialilor beneficiari, 
cursanţi sau candidaţi,   la completarea 
formularului de inregistrare a grupului ţintă  
 

 au fost asistaţi un număr de  41 potenţiali 
beneficiari, după cum urmează: 

o 39 din judeţul Covasna  
o 2 din iudeţul Harghita  

 

100% Realizat. 

 

2.7 Introducerea solicitanţilor  în baza de 
date a societăţii în vederea realizării 
selecţiei. 

 au fost introduşi în baza de date a societăţii  
41 de solicitanţi posibili beneficiari : 

                   - 21 de solicitanţi pentru cursul de 
calificare în ocupaţia   „maşinist la maşini mobile 
pentru transporturi interioare “ 
                    - 9  solicitanţi pentru cursul de 

100% Realizat. 



 
calificare în ocupaţia   “zidar,pietrar, tencuitor” 
                    - 11 solicitanţi  pentru certificarea 
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale 

3 Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului 
3.1 Legalizarea raporturilor de muncă în 
funcţie de necesităţile proiectului: 
- încheierea unui   contract individual de 
muncă pentru  funcţia de secretar în cadrul 
proiectului  

 a fost încheiat un contract individual de 
muncă pentru  personalul administrativ şi 
anume: 

–Vegh Dorina - secretar în cadrul proiectului 

100% Realizat.  

3.2 Identificarea spaţiilor necesare 
desfăşurării cursurilor  organizate în cadrul 
proiectului. 

 au fost contactaţi  telefonic 3 deţinătorii de 
spaţii de închiriere în vederea desfăşurării 
cursurilor, după cum urmează : SC AIDA 
SRL , SC.STUDIUM SRL MIERCUREA CIUC şi  
„SC VEL PITAR SA BRASOV „ 

100% Realizat. 

4 Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile 
 4.1 Asigurarea şi gestionarea  resurselor 

financiare necesare desfăşurării în condiţii 
legale a activităţilor planificate prin proiect 

 au fost asigurate resursele financiare 
necesare desfăşurării în condiţii legale a 
activităţilor 

100% Realizat. 

5 Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor 
 5.1 Organizarea  de sedinţe cu membrii 

echipei de implementare în vederea 
informării acestora cu privire la stadiul 
implementării proiectului, stabilirii sarcinilor, 
activităţilor şi  obiectivelor preconizate a fi 
îndeplinite în perioada următoare. 
 

 au fost organizate   sedinţe săptămânale  în 
vederea informarii asupra stadiului 
implementării proiectului, stabilirea sarcinilor, 
activităţilor şi obiectivelor preconizate a fi 
îndeplinite în perioada următoare; sedinţele 
au fost  conduse de managerul de proiect cu 
participarea membrilor echipei de 
implementare  

100% Realizat. 

 5.2 Managerul de proiect va monitoriza 
permanent implementarea proiectului. 

 activităţile au fost monitorizate permanent de 
către managerul de proiect   

100% Realizat. 



 
5.3 Lunar managerul de proiect şi ceilalţi 
membri din echipa de implementare vor 
prezenta CNDIPT-OI Braşov stadiul 
implementării proiectului 

 A fost prezentat CNDITP – OI  Braşov 
stadiul  înplementării proiectului şi a 
îndeplinirii obiectivelor propuse pentru 
perioada 01.07.2010 – 31.08.2010 

100% Realizat. 

5.4 Culegerea şi verificarea  dovezilor 
privind  activităţile şi rezultatele 
 

 existenţa  dovezilor  privind activităţile şi 
rezultatele atât  în format electronic cât şi în 
format fizic. 

100% Realizat. 

5.5 Redactarea documentelor în vederea 
raportării  rezultatelor 

 existenţa documentelor privind raportarea şi 
monitorizarea  rezultatelor, după cum 
urmează: 

- 1 raport de activitate  pe luna august cu 
activităţile preconizate a fi desfăşurate   cu 
documentele suport anexate  

- 1 raport de performanţă pe luna august cu 
documentele suport anexate  

 1 proces verbal de performanţă 

100% Realizat. 

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

 7.1 Organizarea activităţii de achiziţii de 
bunuri şi servicii  
 

 Existenţa documentelor  financiare( facturi 
.op, plăţi on-line) corect intocmite ,privind 
achiziţiile de bunuri şi servicii 

100% Realizat. 

7.2 Organizarea procedurii de selecţie a 
ofertelor privind achiziţiile publice 
 

 Existenţa dosarului cu  documentele de 
organizare  a procedurii de selecţie a 
ofertelor publice pe luna august 

100% Realizat. 

7.3 umirea comisiei de recepţie a bunurilor 
şi serviciilor 
 

 există decizie de numire a membrilor  
comisiei de recepţie a bunurilor şi 
serviciilor   

100% Realizat. 

 

7.4 Încheierea contractelor de servicii 
pentru consumabile, contabilitate, achiziţie 
imprimantă şi audit financiar. 

 Existenţa a 4 dosare de achiziţii, după cum 
urmează : 

- dosar de achiziţii – servicii de 

100% Realizat. 



 
contabilitate 

- dosar de achiziţii – furnizare de 
produse – 1 imprimantă 

- dosar de achiziţii – furnizare de 
produse – accesorii de birou – 
consumabile 

               -    dosar de achiziţii - servicii de audit 
8 Actualizarea materialelor didactice 

8.1 Actualizarea şi redactarea  suportului 
de curs pentru calificările: 
  -  “zidar,pietrar, tencuitor” 

   -  „maşinist la maşini mobile pentru 
transporturi interioare “ 

 Existenţa suporturilor de  curs actualizate 
şi redactate în format electronic  pentru  
calificările  “ zidar pietrar tencuitor” si 
„maşinist la maşini mobile pentru 
transporturi interioare “ 

100% Realizat.  

8.2 Intocmirea şi redactarea documentelor  
necesare desfăşurării cursului de calificare 
în ocupaţia  „maşinist la maşini mobile 
pentru transporturi  
            interioare “: programă  analitică,       
programă curs, orar/teorie şi  orar/practică.
 

 Existenţa documentelor necesare 
desfăşurării cursurilor şi anume: 

- o programă analitică, o  programă 
curs, un orar/teorie şi  orar/practică 
pentru cursul de calificare în 
ocupaţia  „maşinist la maşini mobile 
pentru transporturi  interioare “ 

100% Realizat. 

 8.3 Intocmirea şi redactarea documentelor  
necesare desfăşurării cursului de calificare 
în ocupaţia  „zidar,pietrar, tencuitor “:  
programă curs si  orarul cursului  

 programă de  curs si  orarul cursului pentru 
cursul de calificare în ocupaţia  „zidar,pietrar, 
tencuitor “:   

 

100% Realizat. 

9 Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire 
 9.1 Demararea activităţii de recrutare, 

selecţie a cursanţilor şi candidaţilor în 
vederea constituirii grupelor de cursanţi / 
candidaţi.  

- 30 de persoane , posibile beneficiare, în 
vederea constituirii grupelor de cursanţi , astfel : 
        -  21 de persoane  pentru cursul de 
calificare în ocupaţia   „maşinist la maşini mobile 
pentru transporturi interioare” 

100% Realizat. 



 
        -  9 persoane pentru cursul de calificare în 
ocupaţia „zidar,pietrar, tencuitor “:   

              
 
           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 Pro 85 Pro 0 Pro 0 Pro 0 



 
programe de FPC certificaţi (%) cent 

  
cent 
 

cent 
 

cent 
 

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 

 
Comun
icate 
,intervi
uri   

 
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 
professional care primesc 
certificate de competenţe 
profesionale  

Pro 
cent 
 

85 Pro 
cent 
 

0 Pro 
cent 
 

0 Pro 
cent 
 

0 

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 pers 10 pers 0 pers 0 pers 0 



 
familiale 
Intreprinderi individuale pers 10 pers 0 pers 0 pers 0 

 
 
          Procent de realizare: 6% 
 

     Manager de proiect  Întocmit, 
                                                                                                                                  Responsabil cu activitatea de 

       Constantin GHEORGHINCĂ                                                                                             monitorizare şi raportare 
 
                                                                                                                                   Nicolaie MELINTE-OLTEANU  

 


