
STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI COD SMIS 103385 LA DATA DE 29.02.2020 
 
Indicatori atinşi: 
 

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 
(conform CF) 

Valoare 
raportată la 
ultimul RT 
(dacă este 
cazul) 

Valoarea realizată 
în perioada de 
raportare 

Valoare  în 
perioada curentă 
(agregată) 

Denumire ID UM     

 

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT 

Persoane aflate în risc de sărăcie si 
excluziune sociala din 
comunitațile 
marginalizate care dobândesc o 
calificare la încetarea calitații de 
participant 

4S37 Nr 220 0 0 0 

Persoane aflate în risc de saracie si 
excluziune sociala din 
comunitațile 
marginalizate care dobândesc o 
calificare la încetarea calitații de 
participant, din care: - Din zona 
rural 

4S37.1 Nr 220 0 0 0 

Persoane aflate în risc de saracie si 
excluziune sociala din 
comunitațile 
marginalizate care dobândesc o 
calificare la încetarea calitații de 
participant, din care: - Roma 

4S37.2 Nr 60 0 0 0 



Comunitați marginalizate aflate în 
risc 
de saracie si excluziune sociala 
care 
depasesc situația de 
vulnerabilitate la 6 
luni de la încetarea sprijinului 
(conform 
definiției AROPE), din care: - Din 
zona 
rurala 

4S41.1 Nr 1 0 0 0 

Comunitați marginalizate aflate în 
risc 
de saracie si excluziune sociala 
care 
depasesc situația de 
vulnerabilitate la 6 
luni de la încetarea sprijinului 
(conform 
definiției AROPE) 

4S41 Nr 1 0 0 0 

Persoane aflate în risc de saracie si 
excluziune sociala din 
comunitațile 
marginalizate care au un loc de 
munca, 
inclusiv cele care desfasoara o 
activitate independenta, la 
încetarea 
calitații de participant 

4S38 Nr 100 14 0 14 

Persoane aflate în risc de sărăcie si 
excluziune sociala din 
comunitățile 
marginalizate care dobândesc o 
calificare la încetarea calității de 

4S38.1 Nr 100 14 0 14 



participant, din care: - Din zona 
rurala 

Persoane aflate în risc de sărăcie si 
excluziune sociala din 
comunitățile 
marginalizate care au un loc de 
munca, 
inclusiv cele care desfășoară o 
activitate independenta, la 
încetarea 
calității de participant, din care: - 
Roma 

4S38.2 Nr 27 1 0 1 

Servicii funcționale oferite la 
nivelul 
comunităților marginalizate aflate 
în risc 
de sărăcie si excluziune sociala 

4S44 Nr 5 5 0 5 

Servicii funcționale oferite la 
nivelul 
comunităților marginalizate aflate 
în risc 
de sărăcie si excluziune sociala, 
din 
care: - Servicii sociale 

4S44.3 Nr 1 1 0 1 

Servicii funcționale oferite la 
nivelul 
comunităților marginalizate aflate 
în risc 
de saracie si excluziune sociala, 
din 
care: - Servicii medicale 

4S44.2 Nr 4 4 0 4 

Servicii funcționale oferite la 
nivelul 
comunităților marginalizate aflate 
în risc 

4S44.1 Nr 5 5 0 5 



de sărăcie si excluziune sociala, 
din 
care: - Din zona rurală 

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE 

Comunități marginalizate aflate în 
risc de sărăcie si excluziune  
sociala care beneficiază de sprijin 

4S45 Nr 1 1 0 1 

Comunități marginalizate aflate în 
risc de sărăcie si excluziune  
sociala care beneficiază de sprijin, 
din care: - Din zona rurală 

4S45.1 Nr 1 1 0 1 

Comunități marginalizate aflate în 
risc de saracie si excluziune 
sociala care beneficiază de sprijin, 
din care: - Cele cu 
populație aparținând minorității 
Roma 

4S45.2 Nr 1 1 0 1 

Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de  
saracie si excluziune sociala care 
beneficiază de sprijin 

4S44 Nr 5 5 0 5 

Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de 
saracie si excluziune sociala care 
beneficiaza de sprijin, din 
care: - Din zona rurala 

4S44.1 Nr 5 5 0 5 

Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de 
saracie si excluziune sociala care 
beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii sociale 

4S44.3 Nr 1 1 0 1 

Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de 

4S44.2 Nr 4 4 0 4 



saracie si excluziune sociala care 
beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii medicale 

Persoane aflate în risc de saracie si 
excluziune sociala din 
comunitățile marginalizate care 
beneficiază de servicii 
integrate 

4S43 Nr 555 496 11 507 

Persoane aflate în risc de sărăcie si 
excluziune sociala din 
comunitățile marginalizate care 
beneficiază de servicii 
integrate, din care: - Din zona 
rurala 

4S43.1 Nr 555 496 11 507 

Persoane aflate în risc de sărăcie si 
excluziune sociala din 
comunitățile marginalizate care 
beneficiază de servicii 
integrate, din care: - Roma 

4S43.2 Nr 282 236 9 245 

 
 
 
  



Grup ţintă în perioada raportată: 
 

Categorie 
Grup ţintă 

Valoare prognozată1 

Valoare realizată până 
la ultimul RT aprobat2 
Perioada 01.08.2019 -
31.01.2020 

Valoare realizată în 
perioada de raportare3 
Perioada 01.02.2020 -
29.02.2020 

 Femei  Bărbaţi  Femei Bărbaţi  Femei Bărbaţi 

555 persoane 
care au 
domiciliul ori 
rezidența în 
comunitatea 
marginalizată 

278 277 321 175 5 6 

 
  

 
1 Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale) 
2 Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport tehnic aprobat. De asemenea se va 

menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…). 
3 Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare 



TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR  
 
[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de 
finalizare a perioadei de raportare] 
 

Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

A 0 Analiza preliminară a comunității 

A 0 Analiza 
preliminară a 
comunității 

1 Analiză 
preliminară a 
comunității 

1 Analiză preliminară a 
comunității 

100% Realizat 

Activitatea 1 Intervenții în domeniul educației 

A 1.1. -  Sprijin 
pentru 
creșterea 
accesului și 
participării la 
educația 
timpurie prin 
programe de 
educație 
preșcolară, 
ateliere de 
dezvoltare 
parentală și 
prin furnizare 
de învățare 
ludică, 
consiliere și 
sprijin 

1 program de 
educaţie 
preşcolară 
înfiinţat şi 
funcţional;  
 
60 de copii 
beneficiari ai 
programului de 
educaţie 
preşcolară;  
 
60 de 
părinţi/tutori 
consiliaţi privind 
importanţa 
educaţiei 
preşcolare 

1 program de educaţie 
preşcolară înfiinţat şi 
funcţional; 
 
 
 
59 de copii beneficiari ai 
programului de educaţie 
preşcolară, 
 
 
 
51 de părinţi/tutori 
consiliaţi privind 
importanţa educaţiei 
preşcolare pentru viitorul 
copiilor 
 

82 % În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

pentru viitorul 
copiilor;  
20 de subvenţii 
de  
participare 
activitati 
preșcolare X 3 
ani de 
implementare 

 
 
 
 
39 subvenții de 
participare 

A 1.2. -  Sprijin 
pentru 
reducerea 
riscului de 
părăsire 
timpurie a 
şcolii 

1 program de tip 
şcoală după 
şcoală dezvoltat,  
 
40 de copiii 
beneficiari de 
servicii 
educaţionale,  
 
40 de părinţi 
consiliaţi 
parental,  
 
40 de subvenţii 
acordate pe an 
de 
implementare,  
 
6 excursii cu 
scop de creştere 

1 program de tip şcoală 
după şcoală dezvoltat, 
 
 
84 de copii beneficiari de 
servicii educaţionale, 
  
 
 
78 de părinţi intrați în 
procesul de consiliere 
parentală,  
 
79 de subvenții acordate 
 
 
 
 
4 excursii implementate 
 
 

96 % În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

a nivelului de 
cultură generală,  
 
3 excursii 
tematice 
 
40 de copii de 
nivel gimnazial 
din comunitatea 
marginalizată  
beneficiari de 
servicii de 
consiliere și 
orientare școlară 

 
 
2 excursii tematice 
implementate 
 
42  de copii de nivel 
gimnazial din comunitatea 
marginalizată  beneficiari 
de servicii de consiliere și 
orientare școlară 

A1.3. -  Măsuri 
integrate 
pentru 
facilitarea 
accesului la 
programe tip a 
II-a șansă, 

40 de beneficiari 
înscrişi la 
programele de 
tip a doua şansă 

78 beneficiari consiliați 
privind programul a II-a 
șansă  
și  
45 persoane înscrise la 
programul tip a II-a șansă 

112 % În curs 

Activitatea 2 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

A2.1. – 
Înființarea și 
dezvoltarea 
Centrului 
Comunitar 
Integrat 
Sibișeni 

1 Centru 
Comunitar 
Integrat înfiinţat, 
dotat şi 
funcţional, 

1 Contractul de lucrări 
semnat - având ca obiect 
serviciile de proiectare și 
execuție lucrări pentru 
obiectivul cu titlul: Schimb 
de destinație a imobilului 
în care și-a desfășurat 

39% În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

Schimbarea 
destinației 
imobilului 

activitatea Școala 
Generală I-IV Sibișeni și 
Grădinița cu program 
norma Sibișeni din spațiu 
de învățământ în spațiu 
necesar desfășurării 
activității unui Centru 
Comunitar Integrat (CCI) 
- 1 dosar achiziție realizat 

- lucrări de reabilitare în 

curs 

- documente fiscale și 

tehnice de la 

subcontractor 

A2.2. – 
Recrutarea 
grupului țintă 

555 beneficiari  
recrutaţi şi 
integraţi în  
activităţile din 
proiect 

 
507 beneficiari  recrutaţi 
şi integraţi în  activităţile 

din proiect 
91,35 % În curs 

A2.3. – 
Organizarea și 
implementarea 
unui program 
de consiliere 
ocupațională 

339 beneficiari  
consiliaţi 
ocupaţional 

 
 
250 beneficiari integrați în 
programul de consiliere 
ocupaţională 

73,75 % În curs 

2.4. – 
Organizarea și 
desfășurarea 

220 de 
beneficiari care 
dobândesc o 

194 de beneficiari care 
dobândesc o diplomă de 
calificare/absolvire; 

 
86 % 

 
În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

unor programe 
de formare 
profesională 

diplomă de 
calificare/absolvi
re;  
40 beneficiari 
participanţi la 
programele de 
ucenicie;  
 
11 grupe de 
formare 
organizate;  
 
 
220 de subvenţii 
pentru 
participanţii la 
programele de 
formare 
acordate;  
 

 
 
 
17 beneficiari participanți 
la programele de ucenicie 
 
 
 
8 grupe de formare 
organizate; 
 
 
 
194 subventii pentru 
participantii la programele 
de formare 
 
 
 
 
 

A 2.5. 
Organizarea şi 
implementarea 
măsurilor 
active de 
mediere a 
muncii 

339 de persoane 
din GT mediate 
pentru a facilita 
inserţia lor pe 
piaţa muncii 

252 persoane din GT 
consiliate în vederea 
facilitării plasării lor pe 
piața muncii 
 

74,33 % În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

A 2.6 
Integrarea/plas
area pe piaţa 
muncii şi 
subvenţionare
a locurilor de 
muncă 

100 de 
beneficiari 
plasaţi pe piaţa 
muncii (minim 
27% de etnie 
roma),  
 
100 de subvenţii 
pentru angajare 
acordate. 

98 beneficiari plasaţi pe 
piaţa muncii; 
 
 
 
 
 
60 subvenții pentru 
angajare acordate. 
 
 

79 % În curs 

Activitatea 3 Susținerea antreprenoriatului inclusiv a ocupării pe cont propriu 

3.1. – 
Organizarea 
unui program 
de formare 
profesională în 
domeniul 
competenţelor 
antreprenorial
e 

100 beneficiari 
absolvenţi ai 
programului de 
formare 
profesională în 
domeniul 
competenţelor 
antreprenoriale,  

100 beneficiari absolvenți 
ai programului de formare 
profesională în domeniul 
competențelor 
antreprenoriale, 
 

100 % Realizat 

3.2. – 
Organizarea şi 
implementarea 
unui program 
de mentorat în 
afaceri de 
dezvoltare și 

60  de 
beneficiari 
participanţi la 
programul de 
mentorat în 
afaceri. 

60  de beneficiari 
participanţi la programul 
de mentorat în afaceri 
 
30 de start-up-uri 
înființate;  
 

89 % 

 
 
 
 
 
În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

monitorizare a 
planurilor de 
afaceri 

30 de start-up-
uri înființate 
30 de beneficiari 
ai ajutorulu ide 
minimis 
monitorizați în 
implementare 

30 de beneficiari ai 
ajutorului de minimis  în 
curs de monitorizare în 
implementarea planurilor 
de afaceri 

3.3 
Organizarea şi 
desfăşurarea 
concursului de 
planuri de 
afaceri şi 
înfiinţarea 
afacerilor 

30 de planuri de 
afaceri selectate 
şi înfiinţate; 30 
de persoane 
angajate în 
afacerile nou 
înfiinţate 

30 de planuri de afaceri 
selectate şi 30 înfiinţate 
 

100 % 

 
 
 
Realizat 

3.4 Acordarea 
subvenţiilor 

30 de afaceri 
subvenţionate şi 
monitorizate 

30 de contracte de 
subvenție încheiate, 
pentru cele 30 de planuri 
de afaceri selectate 
pentru finanțare 

100 % 

 
Realizat 

Activitatea 4 Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale şi medicale inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate 

A 4.1. – 
Furnizarea de 
servicii sociale 
 

555 de 
beneficiari ai 
serviciilor sociale 
integrate (minim 
50% etnici romi) 

365 beneficiari ai 
serviciilor sociale 

integrate 
55,76 % În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

A 4.2. – 
Furnizarea de 
servicii 
medicale  

555 beneficiari 
ai serviciilor 
medicale de 
prevenţie, 
monitorizare 
medicală bazală 
şi/sau beneficiari 
de servicii 
aferente 
medicina muncii 
(minim 50% 
etnici romi) 

491 de beneficiari ai 
serviciilor medicale de 
prevenţie 
 

88,47 % În curs 

Activitatea 5. Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru persoanelor din grupul ţintă 

A 5.1. – 
Furnizarea de 
suport pentru 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
locuit 

25 subvenţii 
pentru locuire 
acordate; 25 
locuinţe 
reabilitate 

2 subvenții pentru locuire 
acordate; 1 locuință 
reabilitată. 

27,5 % În curs 

Activitatea 6. Activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte 

A 6.1. – 
Furnizarea de 
suport juridic 
pentru 
soluţionarea 
speţelor 
juridice cu 
care se 

100 de persoane 
consiliate din 
punct de vedere 
juridic şi 
sprijinite în 
soluţionarea 
diverselor speţe 
juridice 

81 de dosare de consiliere 
juridică deschise și aflate 

în lucru 
81 % În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

confruntă 
membrii 
comunităţii 

Activitatea 7.  Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea, precum şi de facilitare şi mediere în vederea dezvoltării de parteneriate 

A7.1.1. – 
Realizarea de 
dezbateri 
cetăţeneşti 
privind 
dezvoltarea 
comunităţi 

400 de 
beneficiari 
implicaţi activ în 
dezbaterile 
cetățenești 
intracomunitare; 
1 plan de 
sustenabilitate 
realizat 

348 beneficiari implicaţi 

activ în dezbaterile 
cetățenești 

intracomunitare 

87% În curs 

A.7.1.2. 
Crearea şi 
consolidarea  
spiritului de 
voluntariat 
comunitar prin 
activităţi de 
mentorat şi 
coaching 

150 beneficiari 
selectați si 
conştientizați cu 
privire la 
voluntariat,  
 
15 voluntari 
implicaţi în 
activităţile 
proiectului 

148 beneficiari selectați si 
conştientizați cu privire la 
voluntariat, 
 
 
 
 
 
15 contracte de 
voluntariat înregistrate 

99,33 % În curs 

7.1.3. 
Organizarea de 
activităţi 
educative 
privind 
nondiscriminar

100 de copii şi 
tineri 
conştientizaţi cu 
privire la 
problematica 
drepturilor 

185 copii şi tineri 
conştientizaţi cu privire la 
problematica drepturilor 
omului şi luptei împotriva 
discriminării 

185% În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

ea adresate 
copiilor şi 
tinerilor din 
cadrul 
comunităţii, cu 
vârste cuprinse 
între 10 – 16 
ani: sesiuni de 
lucrări 
tematice, 
serate de 
proiectie filme 
tematice, 
jocuri de rol, 
vizite de 
învăţare 
privind 
mecanismele 
de legiferare 
europene 
pentru 
apararea 
drepturilor 
omului 

omului şi luptei 
împotriva 
discriminării 

A7.2. – Acţiuni 
de facilitare şi 
mediere 
pentru 
identificarea şi 
consolidarea 

1 parteneriat 
comunitar 
realizat, 
 
1 Gală realizată;  
 

Documente suport pentru 
realizarea unui parteneriat 
comunitar: 1 Ghid pentru 
consolidarea 
parteneriatelor, 28 Acorduri 

64 % În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

de 
parteneriate 

servicii de 
organizare 
evenimente 
achiziţionate 

de parteneriat elaborate 
proiecte de parteneriat 

A.7.3. 
Promovarea 
incluziunii 
sociale 

2 ediții ale 
Festivalului 
“Punțile 
Toleranței” 
organizate 

2 ediții ale Festivalului 
“Punțile Toleranței” 
organizate 

100% Realizat 

Activitatea 8. Managementul proiectului 

A8.1. – 
Monitorizarea 
permanentă a 
implementării 
tehnice şi 
financiare 
 

1 echipa de proiect 
constituita;  
 
 
1 sistem de 
proceduri (detaliat 
in manualul de 
proceduri) care sa 
asigure un 
management 
eficace si riguros al 
proiectului;  
1 calendar al 
activitatilor 
actualizat si 
updatat pe 
parcursul 
implementarii;  
1 plan de realizare 
al proiectului, 
updatat pe 

1 echipă de proiect parțial 
constituită; 
 
3 proceduri realizate: „Norme 
procedurale interne privind 
achiziția directă de produse, 
servicii sau lucrări” și 
„Procedura operațională 
privind circuitul 
documentelor”, Procedura 
operațională privind condica 
de prezență; 
 
1 calendar al activităților 
realizat și actualizat(graficul 
Gantt); 
 
1 plan de realizare a 
proiectului (plan general de 
implementare) 
 

90 % În curs 



Perioada:  
10.08.2017 –29.02.2020 

Activităţi 
Rezultate 
planificate 

Rezultate atinse 
Procent de 
realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după 
caz, comentarii cu privire la motivele 
abaterilor, constrângeri şi riscuri 

parcursul 
implementarii 

Activitatea 9 Activități transversale aferente cheltuielilor administrative ale proiectului 

A9.1. – 
Eficientizarea 
cheltuielilor 
administrative 
ale proiectului 

Activitate 
transversala 
calculata rata 
forfetara 15 % din 
total cheltuieli 
Resurse Umane 

Activitate transversala 
calculata rata forfetara 15 % 
din total cheltuieli Resurse 
Umane 

80% În curs 

 

 


