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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.  Organizarea de întâlniri cu agenţi economici 

care au angajaţi potenţiali beneficiari ai serviciilor 
proiectului. 
 

 s-au organizat 9 întâlniri cu agenţi economici care au 
angajaţi potenţiali beneficiari ai serviciilor proiectului, 
după cum urmează: 
     4  în jud. Covasna: 
      2 în jud. Braşov: 
     3 în jud.Harghita  

100%  

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

 au fost asistaţi un număr de  80 potenţiali beneficiari, 
după cum urmează: 

o 50 din judeţul Covasna  
o 24 din iudeţul Bacău 
o 6 din judeţul   Braşov 

100%  

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

 au fost introduşi în baza de date a societăţii  30 de 
solicitanţi posibili beneficiari : 

                    - 30 solicitanţi  pentru certificarea 

100%  



 
 competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele 

formale 
2.4 Acţiuni de publicitate INFOZONMEDIA 
 
 

 În data de 20.09.2010 au fost publicate 2 anunţuri de  
către  Agenţia Regională de Stiri Europene  cu 
informaţii despre proiect 

 

100%  

3 Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului 
3.1 Încheierea contractului  pentru asigurarea salii 
de curs pentru cursul de calificare în ocupaţia  
“zidar,pietrar, tencuitor”    
 

A fost demarată procedura de încheiere a contractului  
pentru asigurarea salii de curs pentru cursul de calificare în 
ocupaţia  “zidar,pietrar, tencuitor”    
 

100%   

3.2 Identificarea specialiştilor, legalizarea 
raporturilor de muncă pentru : 

- 1 lector pentru instruirea teoretică pentru  curs 
de calificare în ocupaţia  “zidar,pietrar, tencuitor”   

- 1  instructor pentru instruirea practică  pentru 
cursul de  calificare în ocupaţia “zidar,pietrar, 
tencuitor”  

Au fost încheiate contracte de muncă pentru specialişti, 
după cum urmează : 
 Grosar Cornel - lector pentru instruirea teoretică 

pentru  curs de calificare în ocupaţia  “zidar,pietrar, 
tencuitor”    

 Melinte –Olteanu Nicolaie -     instructor  pentru 
instruirea practică  pentru cursul de  calificare în 
ocupaţia “zidar,pietrar, tencuitor” 

100%  

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, conform cererii de finanţare 
aprobată 

 
Au fost asigurate resursele financiare desfăsurării în condiţii 
legale a activităţilor planificate prin proiect 
 

100%  

5 Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor 
 5.1 Organizarea  de sedinţe lunare sau/şi decâte ori 

este cazul  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%  

5.2. Organizarea de întâlniri cu evaluatorii din 
cadru societăţii în vederea stabilirii sarcinilor şi a 
raporturilor legale privind activităţile ce se vor 
desfăşura prin proiect 

În data de 02.09.2010 a fost organizată o sedinţă de 
instruire cu evaluatorii de competenţe profesionale  în 
vederea stabilirii sarcinilor şi a raporturilor legale privind 
activităţile ce se vor desfăşura prin proiect. 

100%   

5.3 Managerul de proiect va monitoriza permanent Activităţile proiectului au fost monitorizate permanent de 100%  



 
implementarea proiectului. către managerul de proiect  
5.4 Lunar se vor prezenta CNDIPT-OI Braşov 
stadiul implementării proiectului. 
 

În data de 27. 09. 2010 membrii echipei de management 
au prezentat CNDIPT-OI Braşov stadiul implementării 
proiectului si documentele suport aferente. 

100%  

5.5 Culegerea şi verificarea  dovezilor privind  
activităţile şi rezultatele 

Au fost arhivate toate documentele care atestă realizarea 
activităţilor în cadrul proiectului  

100%  

5.6 Redactarea documentelor în vederea raportării  
rezultatelor  

Au fost întocmite şi redactate documentele privind 
evidenţa şi raportarea rezultatelor 

100%  

5.7 Pregătirea documentelor şi informaţiilor 
necesare pregătirii şi redactării raportului tehnic 
financiar 

Au fost pregătite şi arhivate documentele necesare 
raportării 

100%  

5.8 Arhivarea  documentelor Au fost arhivate toate documentele  realizate în cadrul 
proiectului   

100%  

 

5.9 Repartizarea unui spaţiu special amenajat 
pentru documentele proiectului  

A fost repartizat un spaţiu special amenajat pentru 
documentele proiectului în cadrul punctului de 
implementare a proiectului.  

100%  

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,  achiziţia de   bunuri pentru utilarea 
atelierelor,  astfel  :  

- achiziţia unei masini pentru prelucrarea 
lemnului în vederea utilării atelierului de 
tâmplărie. 

- servicii de traducere 
- servicii de tipărire( tipografie digitală) 
- serviciu de asistenţă tehnică informatică 

(întreţinere reţele calculatoare 
- servicii de asistenţă infromatică (întreţinere 

pagină web) 
    -    servicii de evaluare şi certificare a 
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale, în ocupaţii pentru care Centrele 
Afacov şi Mondo Consult nu sunt autorizate 
 

Au fost încheiate contractele  de achiziţie după cum 
urmează: 

 - Achiziţie maşini unelte pentru prelucrarea lemnului – S.C. 
Expert Moldova Trading S.R.L. - Iaşi, contract de furnizare 
nr. 100907C / 07.09.2010 
 -Achiziţie de servicii informatice (întreţinere pagină web cu 
inofrmaţii despre proiect) – S.C. Delka Serv S.R.L. – Sfântu 
Gheorghe, contract de prestări servicii nr. 100701I3 / 
01.07.2010 
- Achiziţiie de servicii de asistenţă informatică (întreţinere 
reţele şi echipamente de calcul) – S.C. 2Net Serv S.R.L. – 
Sfântu Gheorghe, contract de prestări servicii nr. 100701K3 
/ 01.07.2010 
- Achiziţie servicii de traducere în limba maghiară – 
Traducător Maria Kerekes – Sfântu Gheorghe, contract de 
prestări servicii nr. 100903B / 03.09.2010  
- Achiziţie servicii de tipografie digitală (multiplicare 
suporturi de curs, dosare de evaluare, pliante şi afişe) – 

100%  



 
S.C. NetCad S.R.L. – Râmnicu Vâlcea, contract de prestări 
servicii nr. 100907B / 07.09.2010 
- Achiziţie de servicii de formare profesională (servicii de 
evaluare şi certificare competenţe profesionale obţinute pe 
alte căi decât cele profesionale, în ocupaţii pentru care 
centrele de evaluare  Afacov şi Mondo Consult nu sunt 
autorizate) – S.C. Aida S.R.L. – Sfântu Gheorghe, contract 
nr.100927D/ 27.09.2010 

     
8 Actualizarea materialelor didactice 

8.1 Verificarea de către specialişti a  suporturilor de  
curs  pentru ocupaţiile: 

 drujbist, 
  brutar,  
 lucrator in comert,  
  zidar – pietrar – tencuitor, 
  lacatus constructii metalice si utilaj 

tehnologic, 
  bucatar,  
 ospatar,  

Au fost verificate de către specialişti suporturile de curs 
pentru următoarele ocupaţii : 

 drujbist, 
  brutar,  
 lucrator in comert,  
  zidar – pietrar – tencuitor, 
  lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic, 
  bucatar,  
 ospatar,  

 

100%   

8.2 Intocmirea documentelor necesare desfăşurării 
cursurilor de calificare în ocupaţiile “zidar,pietrar, 
tencuitor”. 
   

Au fost întocmite documentele necesare desfăşurării 
cursului de calificare în ocupaţiile “zidar,pietrar, tencuitor”  
   . 

 

100%  

9 Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire 
 
9.1 Recrutarea, selecţia cursanţilor şi constituirea 
grupei 1  de cursanţi pentru ocupaţia  “ zidar-pietrar- 
tencuitor” 

Au fost selectate 19 persoane şi  s-a constituită grupa 1 de 
cursanţi  pentru cursul de calificare în ocupaţia  “ zidar-
pietrar- tencuitor” 

   

100%   

9.2 Recrutarea şi selecţia a candidaţilor în vederea 
aplicării procedurilor de evaluare si certificarea 
evaluării  

          Au fost recrutaţi  un număr de  30 de solicitanţi  
pentru certificarea competenţelor profesionale obţinute pe 
alte căi decât cele formale 

100%  

10 Multiplicare 200 suporturi de curs 
 10.1 Multiplicarea a  200 de  suporturilor de curs Au fost multiplicate 200 de suporturi de curs   



 
11 Multiplicare 200 dosare de evaluare 

11.1 Actualizarea dosarelor de evaluare şi 
certificare a competenţelor profesionale pentru 
ocupaţiile/calificările în care se vor desfăşura 
procesele de evaluare şi certificare  

Au fost actualizate si verificate dosarele de evaluare şi 
certificare a competenţelor profesionale pentru 17 
ocupaţii.  

100 %   

11.2  Multiplicarea a 200 de dosare de evaluare. 
 

Au fost multiplicate un număr de 200 de dosare de 
evaluare pentru 17 ocupaţii   

100 %  

12 Traducerea în limba maghiară a dosarelor de evaluare 
 12.1  Traducerea în limba maghiară a  dosarelor  de 

evaluare pentru ocupaţiile/calificările în care se vor 
executa evaluări 

Au fost trimise 17 dosare în vederea executării traduceri în 
limba maghiară. 

70%  În curs de 
desfăşurare 

16 Curs de calificare în ocupaţia „zidar pietrar tencuitor”- grupa 1 
 Începerea cursului de calificare în calificarea  „zidar 

pietrar tencuitor”- grupa 1 
 Cursul de calificare în calificarea„zidar pietrar tencuitor”a 
început în data de 28. 09. 2010 şi s-au desfăşurat un număr 
de 18 de ore de curs, din care 6 ore tehnologia meseriei şi 
12 ore instruire practică. Prezenţa la curs a fost de 100% 

2,5% În curs de 
desfăşurare 

18 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale – partener principal, partener 1- 300 de candidaţi 
 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale 

obţinute pe alte căi decât cele formale pentru minim 
28 de persoane 

Au fost evaluate şi certificate 30 de persoane,  în 
următoarele  calificări : 

 - 4 persoane în calificarea  „cofetar patiseri” 
 - 7 persoane în calificarea  „fierar betonist” 
 - 8 persoane în calificarea  „  operator introducere 
validare date” 
 - 1 persoane în calificarea  „ montator pereţi şi plafoane 
din ghips – carton” 
 - 3 persoane în calificarea  „ospătar (chelner)” 
 - 2 persoane în calificarea  „ insatalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze” 
 - 3 persoane în calificarea  „maşinisti la maşini pentru 
terasamente” 
 - 2 persoane în calificarea  „ dulgher tâmplar parchetar” 

 

3% În curs de 
desfăşurare 

              
       
 
 



 
     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 19 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 30 Pers 0 

Număr de persoane de etinie Pers 90 Pers 0 Pers 28 Pers 0 



 
maghiară participante la proiect  
Nr . de apariţii în presa locală cu cel 
mai mare tiraj 

 
Comuni
cate 
,intervi
uri   

 
40 

 
Comuni
cate 
,interviu
ri   

 
0 

 
Comuni
cate 
,intervi
uri   

 
0 

 
Comuni
cate 
,intervi
uri   

 
0 

Nr. ocupaţii pentru care se 
elaborează suporturi de curs.  

0cu-
paţii 

8 0cu-
paţii 

0 0cu-
paţii 

8 0cu-
paţii 

0 

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

0cu-
paţii 

17 0cu-
paţii 

0 0cu-
paţii 

17 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 49 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 

 
 
          Procent de realizare: 9% 
 

     Manager de proiect                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                                                  Responsabil cu activitatea de 

       Constantin GHEORGHINCĂ                                                                                             monitorizare şi raportare 
 
                                                                                                                                   Nicolaie MELINTE-OLTEANU  

 


