
  

 

 

 

Investeste în oameni! 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritată 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenție 2.3: „Acces și participare la formare profesională continuă” 

Titlul proiectului: „CRAI – Califică-te, Responsabilizează-te, Acționează, Implică-te!” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/182/2.3/S/152997 

Beneficiar : Patronatul Român 

                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

  

Bucuresti, 26.11.2015 

 

 

Proiect POSDRU/182/2.3/S/152997 „CRAI – Califică-te, Responsabilizează-te, 
Acționează, Implică-te!” 

 
Proiect cofinantat din FSE prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 
 

Axa prioritara 2:  Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 
 

Beneficiar: Patronatul Român 
 

Proiect POSDRU/182/2.3/S/152997 
 

Parteneri: Structural Euro Fond and Training; S.C. ADAL PRO LOGISTICS SRL 
 

Durata:10 luni 
   
 

Rezultate 

 

R1.1 1 echipa de proiect creata si functionala; 19 contracte de munca, 19 fise de post 
elaborate (pt fiecare membru al echipei si pt fiecare membru din personalul administrativ), 

45 contracte cu formatorii din cadrul proiectului, 1 birou amenajat pentru echipa de 
management si spatii functionale si dotate pentru membrii echipei de implementare, 1 plan 
actualizat de implementare si planificare realizat si aplicat, grafice trimestriale de sedinta, 

intalniri lunare, agende si minute ale intalnirilor, 1 procedura financiar contabila elaborata; 1 
procedura de management elaborata etc.  

 

R 1.2 indicatori de performanta ai proiectului stabiliti; 1 metodologie de monitorizare a 

activitatilor; vizite de monitorizare lunare realizate in teritoriu cu participarea echipei de 

management si a echipei de implementare, instrumente de monitorizare dezvoltate la nivelul 

proiectului;  

 

R1.3 7 rapoarte tehnico-financiare, 7 rapoarte de audit, rapoarte lunare de activitate 

realizate si fise individuale de pontaj, 7 CR-uri depuse (6 intermediare si una finala); R1.4 1 

procedura de achizitii elaborata la nivel de proiect, asigurarea necesarului la nivel de proiect; 

proceduri de achizitii realizate cu respectarea legislatiei in domeniu, 1 plan de achizitii, 

Anunt 
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dosare de achizitii, bunuri / servicii achizitionate conform legislatiei in vigoare; Aceste 

rezultate sunt corelate cu urmatoarele: IO 286, IO 287, IR 298, IR 294, OS1,OS2,OS3, OS4, OS5;  

 

R2. 1 strategie de comunicare si informare elaborata in cadrul proiectului si transpusa in 

planul de comunicare, 1 template pentru documentele standard de lucru (comunicate de 

presa, liste participanti, scrisori, ppt-uri, etc.); materiale de informare elaborate: 23 bannere 

afisate la sediul de proiect al S si al celor 3 parteneri plus in salile de curs, 23 roll-upuri 

afisate la sediul de proiect al S si al celor 3 parteneri dar si in salile de curs, 100 afise, 600 

pliante-diseminate in cadrul conf. dar si in cadrul even. de promovare, 480 brosuri cu privire 

la importanta FPC-ului diseminate in cadrul celor 8 evenimente promovare, 480 ghiduri 

informative cu privire la nevoile identificate in cele 3 sectoare diseminate in cadrul celor 8 

evenimente promovare, 600 pixuri, 600 mape, 400 bloc-notes, 400 agende proiect distribuite 

participantilor la FPC); - materialele vor fi diseminate in cadrul celor 2 conferinte, in cadrul 

celor 8 evenimente de promovare dar si pe parcursul cursurilor de formare ; 

 

 R2.2 1 conferinta- conf lansare pr- cu 50 pers./part/conf; cate 1 lista prezenta pentru fiecare 

conferinta/eveniment organizat in cadrul proiectului, 1 comunicat de presa, 8 anunturi in 

presa locala-in fiecare judet fosta zona industrializata din cele 2 regiuni de implementare, 

1conf de presa care preced conf. lansare si cea finala, 50 seturi materiale promotionale 

distribuite (mape, pixuri, pliante), 1 dosar conferinta intocmit;  

 

R2.3 1 campanie de promovare privind beneficiile participarii la programe FPC organizata in 

zonele fost-industrializate, 480 persoane informate cu privire la oportunitatile din cadrul 

proiecului, 8 comunicate de presa, 8 anunturi in presa locala in cele 8 judete de 

implementare, 480 seturi materiale promotionale distribuite (pliate, brosuri, ghiduri 

informative) 8 evenimente de promovare – cate 4 in fiecare regiune de implementare in 

judetele foste industrializate: Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj,Covasna, 

Harghita, Mures, Alba cu durata de 3 ore/eveniment- 60 persoane/eveniment; 1 spot TV 

difuzat, 1 spot radio difuzat la nivelul celor 2 regiuni;  

 

R2.4 1 site web al pr, 9 newsletter-uri care cuprind informatii despre proiect postate pe site-

ul web al proiectului, orare, cursuri de formare, criterii de selectie participare cursuri 

anuntate prin intermediul site-ului web al proiectului, 2 baze de date actualizate postate pe 

site. 

 

 R2.5 1 plan de sustenabilitate – care va cuprinde 5 propuneri distincte de proiecte in vederea 

obtinerii unor viitoare finantari pentru replicarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului; 

 

R3.1 2 metodologii de recrutare si mentinere a GT-ului in proiect elaborate in functie de 

specificul celor 2 regiuni de implementare, 400 pers. apartinand GT-ului implicate in cadrul 

proiectului, 400 dosare ale grupului tinta, 1 comunicat de presa distribuit in cele 2 regiuni, 8 

anunturi in presa locala care sa anunte inceperea cursurilor,  
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R 3.2 400 membrii ai GT-ului formati, 1 procedura de formare profesionala aplicata, 400 de 

suporturi de curs distribuite, 19 registre prezenta;  

 

R 3.3 2 probe de examen sustinute de fiecare part.-proba orala/proba scrisa, 19 decizii de 

numire a comisiei de examinare,19 cataloage examen proba scrisa, 19 cataloage examen proba 

orala, competente noi dezvoltate in randul unui numar de 400 persoane, 400 de participanti 

la curs care vor primi certificate de absolvire, 400 fise de monitorizare predate, 400 subventii 

de practica platite in urma obtinerii certificatului de absolvire;  

 

R4. 1metodologie de selectie elaborata, grile de evaluare elaborate si aplicate, 40 membrii ai 

grupului tinta selectionati in vederea participarii la vizite de studiu, 1 jurnal de experiente 

pe suport CD ce va fi diseminat in cadrul conferintei de inchidere a proiectului; 

 
 

 

                                                                 Pentru informații suplimentare referitore la proiect, cei interesați se pot adresa 

Responsabilului Promovare, dna. Catalina Tudoran, tel: 0724765415; email: 

catalinatudoran10@gmail.com.   
 

  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


