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.Proiect coflnanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"
.Investeşte în Oameni!”

Titlul proiectului: „Workcall“
Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.2 „îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii"
Titlul proiectului: „Workcall"
Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/143219

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR DE IMPLEMENTARE NR. 21 
aferent Cererii Finale de rambursare nr. 21

Titlul nroiectului: Workcall
Codul nroiectului: 143219
Valoare: 8.924,160,81 lei
Data incenerii Droiectului: 16.04.2014
Data finalizării nroiectului: 31.12.2015
AMPOSDRU
Adresă: Bucureşti, Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1
Persoană de contact: Vladimir Rovintescu, Director
Nr. telefon: f+40 211315 02 30
Nr. fax: (+40 211 315 02 06
E-mail: posdru@fseromania.ro
Organism Intermediar Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea 

Bucureşti-IIfov
Adresă: Bucureşti, Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2
Persoană de contact: Dragoş lorga, Director executiv
Nr. telefon; f+40 211 319 12 80; f+40 211 319 12 81
Nr. fax: f+40 211 313 42 43
E-mail: office@oiDosdrubi.ro
fBeneficiar] SC FORUM GROUP SRL
Adresă: Sat Bolovani, com. Cornăţelu, str.Ion Bolovăneanu, nr. 159, jud. 

Dâmboviţa
Persoană de contact: į
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail: secretariat@forumgroup.ro
RaDort elaborat de:
Semnătură/Data; “08.01.2016 ~_7
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„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013“
„Investeşte în Oamenii*

Titlul proiectului: „WorkcalT 
Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

1. REZUMATUL PROIECTULUI_________ _______________________________________________________
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general:
Facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile prin furnizarea 
de servicii integrate de sprijin.

Obiective specific:
• Dezvoltarea programelor specifice pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;
• Furnizarea de programe de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor 

pentru grupurile vulnerabile;
• Implementarea unor măsuri active care să permită grupurilor vulnerabile să îşi dezvolte stima de 

sine, încrederea în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice;
• Oferirea de măsuri de acompaniere care permit persoanelor vulnerabile să participle pe piaţa 

muncii;
• înfiinţarea unor Centru de Incluziune social;
• Integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii: creşterea gradului de ocupare în rândul 

grupurilor vulnerabile.

Domeniul major de intervenţie:
6.2 îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Tipul proiectului:
• Multi-regional 

Clasificarea domeniilor:
• Rural şi urban 

Locaţia proiectului:
• România
• Regiunea/regiunile: Bucureşti-Ilfov; Sud-Muntenia; Nord-Vest;
• Judeţ/judeţe: Mun. Bucureşti, Ilfov, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, 

Teleorman, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj.

Obiective orizontale ale POS DRU
• Egalitate de şanse

Proiectul a respectat principiul egalităţii de şanse în conceperea tuturor activităţilor care au fost realizate 
prin accesul persoanelor interesate, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea sau înlăturarea drepturilor omului. Prin asigurarea unui tratament egal tuturor beneficiarilor 
şi comunităţilor din care aceştia fac parte, am asigurat respectarea acestui principiu pe toată perioada de 
implementarea a proiectului. Un exemplu este asigurarea sălilor necesare cursurilor pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii sau cu mobilitate redusă. Spaţiile neadecvate sunt de cele mai multe ori cauza 
izolării sociale şi a lipsei accesului egal la educaţie pentru persoanele cu acest tip de dizabilitate, conform 
datelor furnizate de European Disability Forum. Acestea devin cauze pentru reducerea semnificativă a 
accesului la venituri mai mari pentru persoanele cu dizabilităţi.
Asigurarea accesului la informare şi educaţie s-a realizat prin derularea cursurilor de calificare şi a 
sesiunilor de consiliere/orientare cât mai aproape de comunităţile cărora ne adresăm, evitând astfel 
bariera ridicată de timpul destinat deplasării la cursuri.
Proiectul a fost conceput pe baza egalităţii de şanse, asigurând accesul egal la informaţii prin postarea 
acestora pe website-ul proiectului. Tot aici au fost menţionate şi informaţiile de contact pentru înscrierea 
potenţialilor beneficiari. Selecţia acestora s-a realizat pe criteriul „primul venit - primul servit" până la 
completarea locurilor disponibile, asigurând astfel şanse egale tuturor.
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„Proiect cofinançât din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013“
.Investeşte în Oameni!"

Titlul proiectului: „Workcall“
Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

în cadrul sesiunilor de instruire au fost incluse aspecte legate de legislaţia în vigoare privind drepturile şi 
libertăţile fundamentale recunoscute prin lege şi prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare [Ordonanţa nr.137- republicată emisă de Guvernul României, art.2, alin.1) şi egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi [Legea 202/2002). De asemenea a fost prezentat şi un cadru legal care face 
referire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [Legea nr. 448/2006). O 
informare corectă asupra drepturilor şi sancţiunilor nerespectării cadrului legal va da posibilitatea 
beneficiarilor să cunoască metodele de a se apăra în faţa situaţiilor de discriminare.
Principiul egalităţii de şanse a fost folosit şi în implementarea managementului proiectului prin recrutarea 
şi selecţia specialiştilor doar pe criterii de experienţă şi expertiză, fără a lua în considerare vârsta, sexul, 
etnia sau orice alt criteriu discriminatoriu. în ceea ce priveşte managementul financiar, s-au respectat 
procedurile necesare derulării achiziţiilor şi a publicării anunţurilor de achiziţie, oferind posibilitatea 
tuturor agenţilor economici de a participa. în realizarea documentaţiei pentru ofertant, criteriile de 
selecţie au fost dare, transparente şi nediscriminatorii.

• Dezvoltare durabilă
în ceea ce priveşte mediul, proiectul a promovat principiile şi practicile dezvoltării durabile prin 
încorporarea acestora în activităţile avute în vedere şi s-a încercat, pe cât posibil, folosirea hârtiei 
reciclate. Proiectul şi-a adus aportul la asigurarea protecţiei mediului prin gestionarea mai eficientă a 
consumului de energie necesară funcţionării computerelor şi imprimantelor pentru realizarea activităţilor 
planificate în cadrul proiectului. în acest scop au fost utilizate computere eficiente din punct de vedere al 
energiei consumate, hard-urile acestora fiind configurate pentru a se opri după 5 minute de lipsă de 
activitate, monitoarele au fost setate să afişeze imaginea neagră dupa 10 minute, iar copiatoarele 
configurate să intre în stand-by după 20 de minute. De asemenea, s-a luat în considerare ca printarea, 
atunci când este posibil, să se realizeze faţă-verso în scopul evitării consumului excesiv de hârtie. Tot 
pentru utilizarea responsabilă a resurselor, hârtira ce nu a putut fi reutilizată a fost dată spre reciclare - 
colectare selectivă, după ce în prealabil s-a asigurat protecţia datelor personale prin folosirea de tăietoare 
de hârtie şi coşuri special amenajate.
Abordarea conceptului de dezvoltare durabilă s-a realizat în cadrul proiectului şi prin adoptarea unor 
măsuri de sensibilizare pe aceasta temă care vor consta în inserarea unor mesaje speciale privind 
protecţia mediului înconjurător în toate campaniile de informare ce se vor desfăşura în cadrul proiectului, 
în corespondenţa electronică care să atragă atenţia asupra problemelor de mediu şi să îndemne la 
protecţia acestuia, (ex: „PROTEJEAZĂ MEDIUL ÎNCONJURĂTOR - Chiar este nevoie să printezi acest 
email?” sau ” Do you really need to print this e-mail?"). De asemenea, pe parcursul implementării 
proiectului, s-au folosit, în mod preponderant, mijloace de comunicare online pentru reducerea 
consumului de combustibil necesar în transportul rutier, iar la achiziţionarea echipamentelor necesare 
pentru implementarea proiectului se va avea în vedere includerea în documentaţia de achiziţie a cerinţei 
efectului negativ minim asupra mediului. Activităţile derulate în cadrul proiectului au cuprins module 
speciale dedicate importanţei protecţiei mediului înconjurător. La sediile de implementare ale proiectului 
au fost postate afişe care vor conţine mesaje pentru a atrage atenţia asupra protejării mediului 
înconjurător, acest mesaj va fi postat si pe pagina web a proiectului. •

• Inovare si TIC
Proiectul a avut activităţi inovatoare de integrare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe piaţa muncii 
precum activităţi de coaching cu scopul de motivare a grupurilor vulnerabile (Activitatea A6). Activităţile 
de coaching s-au bazat pe identificarea dificultăţilor în procesul de dezvoltare personală, dar nu prin 
sugerarea soluţiilor, cum se întâmplă de obicei în metodele tradiţionale, ci ghidând persoana către 
răspunsul căutat. Această metodă creşte gradul de încredere în sine a persoanelor din grupul ţintă şi le 
propune o nouă modalitate de soluţionare a viitoarelor probleme pe care le vor întâmpina.
O altă activitate inovatoare a fost dezvoltarea sistemului "Workcall” (Activitatea A7) care va pune în 
contact angajatorii cu persoanele din grupurile vulnerabile pentru ocuparea unor locuri de muncă
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conforme cu capacitatea şi disponibilitatea lor de muncă. De asemenea, prin intermediu! artcolelor 
publicate în presa scrisă şi prin conferinţele intermediare au fost promovate metode alternative de 
ocupare, cum ar fi munca la distanţă, munca prin internet şi ocuparea cu norma redusă. Pentru a facilita 
accesul persoanelor la aceste locuri de muncă se va realiza şi harta angajatorilor “Acces pentru toţi”. în 
ceea ce priveşte domeniul TIC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor din acest domeniu, au fost selectate cursurile 
de calificare în concordanţă cu nevoile actuale ale pieţei muncii. Cursurile sunt: technician operator 
procesare text imagine şi operator vânzări prin telefon. Cunoştinţele de tipul TIC dobândite vor putea fi 
diseminate şi în cadrul comunităţilor de care aparţin, generând astfel un efect pozitiv, nu numai în cadul 
persoanelor din grupul ţintă.

• îmbătrânire activă
Persoanele cu vârstă înaintată care aparţin grupurilor vulnerabile suferă de cele mai multe ori de dublă 
discriminare: odată din cauza apartenenţei la unul dintre aceste grupuri, dar şi din cauza vârstei. Selecţia 
persoanelor din grupul ţintă care vor participa la cursurile de calificare (Activitatea A8) s-a realizat fără 
criterii discriminatorii precum vârsta. Astfel şi persoanele cu vârsta înaintată au putut participa la 
cursurile de calificare şi formare oferite în cadul proiectului. Prin acestă măsură ne asigurăm că vor 
dobândi calificările necesare pentru obţinerea sau menţinerea unui loc de muncă, ce va avea ca efect 
scăderea şomajului în rândurile persoanelor de peste 50 de ani.

• Abordare transnaţională şi interregională 
Nu este cazul.
Indicatori atinşi:____________________________

Indicatori

Valoare
progno
zată1

Valoare 
realizată până 
Ia ultimul RTF

aprobat2
Perioada

16.04.2014
10.11.2015

Valoare 
realizată în 
perioada de 
raportare3 
Perioada: 

11.11.2015- 
31.12.2015

Indicatori de realizare imediată (output!4
Numărul participanţilor Ia programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile

830 857 j 0

Numărul participanţilor la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din 
care: persoane de etnie romă

350 345 0

Numărul participanţilor la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din 
care:persoane cu dizabilităţi

380 374 0

Numărul participanţilor la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din 
care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a 
copilului

100 34 0

Număr de participanţi la instruire - acces pe piaţa muncii 930 ..857 V 0

1 Valoarea prognozată - reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor 
modificări (Acte Adiţionale)
2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de 
implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona 
perioada (de la. ..I...J...J până la
3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare.
4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

4
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Număr de persoane care au beneficiat de 
consiliere/orientare - acces pe piaţa muncii

1030 Ų 1440s 25

Număr de participanţi FSE - femei 600 V/ 1259 0
Număr de participanţi FSE -persoane cu dizabilităţi 430 v/ 625 0
Număr de participanţi FSE -persoane de etnie roma 400 ^ 850 0
Indicatori de rezultat6
Ponderea participanţilor la programele de 
calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care 
obţin certificare

80 96,95 0

Ponderea participanţilor la programele de 
calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care 
obţin certificare, din care: persoane de etnie romă

80 95,95 0

Ponderea participanţilor la programele de 
calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care 
obţin certificare, din care: persoane cu dizabilităţi

80 98,76

v

0

Ponderea participanţilor la programele de 
calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care 
obţin certificare, din care: tineri care părăsesc sistemul de 
stat de protecţie

80 92,59 0

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după 
participarea la programe integrate şi-au găsit un 
loc de muncă f%)

10 / 0
■j

0

Număr de participanţi la instruire care au găsit un loc de 
muncă în termen de 6 luni - acces pe piaţa
Muncii

90 ° 0

Număr de participanţi la instruire certificaţi - acces pe 
piaţa muncii

720 V7 822 0

Grup ţintă în perioada raportată:
Grup ţintă7 Valoare

prognozată8
Valoare realizată 

până la ultimul RTF 
aprobat9 
Perioada: 

16.04.2014- 
10.11.2015

Valoare realizată în 
perioada de raportare

10
Perioada:

11.11.2015-31.12.2015

Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Femei 100 0 169 0 12 0
Manageri 45 28 17 0 0
Persoane cu dizabilităţi 400 310 315 0 0
Persoane de etnie romă 400 528 323 0 0
Personal al administraţiei 120 111 26 0 0

5 în anexa 10 sunt 1485 de persoane. La această categorie, în anexa 10 au fost înregistrate persoane care au participat la 
focus grupuri şi nu au putut fi înregistrate la o categorie de indicatori pentru a putea fi încărcată în modul ActionWeb.
6 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului.
7 Grup ţintă - se va insera grupul ţintă conform contractului.
8 Valoarea prognozată - se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu 
ultimele modificări (Acte Adiţionale).
9 Se va insera valoarea ¡pupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la
ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la ../ până la
10 Valoare realizată în perioada de raportare - se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare

5
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publice locale
Personal al Centrelor de 
Incluziune socială

15 11 3 0 0

Personal al organizaţiilor 
societăţii civile

80 76 27 0 0

Tineri peste 18 ani care 
părăsesc sistemul 
instîtuţionalizat de protecţie 
a copilului

100 26 48 0 0

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă (Anexa 10 a Ghidului 
Solicitantului) pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect.

2. PROGRESUL PROIECTULUI__________ _____
2.1. Alte aspecte contractuale
[Acte adiţionale]

1. A fost depus actul adiţional nr. 1, înregistrat OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 3166/30.04.2014 
privind înlocuirea Partenerului 1, SC ARDEAL TRUST SRL cu SC TURDA SALINA DURGĂU SA, aprobat în 
data de 08.05.2014.

2. A fost depus actul adiţional nr. 2, înregistrat la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 8425/11.09.2014 
privind: înlocuirea denumirii Partenerului 2, din Asociaţia Eco-Energy în Asociaţia Eduteco, schimbarea 
secţiunii “Activităţile proiectului", prin subcontractarea activităţii de formare profesională de către 
Partenerul 1, modificarea Activităţii 8.4 potrivit Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor, modificarea Anexei nr. 2 - Bugetul proiectului sintetic şi detaliat, aprobat în 
data de 28.10.2014.

3. A fost depus actul adiţional nr. 3, înregistrat la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 4755/23.04.2015 
privind modificarea anexelor contractului: Anexa 1 - Cererea de finanţare şi Anexa 2 - Bugetul sintetic 
şi detaliat, aprobat în data de 22.05.2015.

4. A fost depus actul adiţional nr. 4, înregistrat la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 10184/03.09.2015 
privind modificarea perioadei de implementare a proiectului, aprobat în data de 30.09.2015.

5. A fost depus actul adiţional nr. 5, înregistrat la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 14003/24.11.2015 
privind modificarea anexelor contractului - Anexa 2- Bugetul sintetic şi detaliat, aprobat în data de
09.12.2015.

6. A fost depus actul adiţional nr. 6, înregistrat la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov privind modificarea 
perioadei de implementare a proiectului, aprobat în data de 17.12.2015.

[Notificări]
1. A fost depusă notificarea nr. 1, înregistrată OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 5519/27.06.2014 

privind modificarea planului de implementare a activităţilor prin introducerea în grafic a activităţii 1.1 
(Constituirea grupurilor de lucru), prelungirea activităţii 3 (înfiinţarea a 2 Centre de Incluziune 
Socială), prelungirea activităţii 4.1 (Elaborarea materialelor suport) şi modificarea echipei de 
implementare, prin înlocuirea Coordonatorului P 1, aprobată în data de 07.07.2014.

2. A fost depusă notificarea nr. 2, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 7773/20.08.2014 
privind modificarea planului de implementare a activităţilor prin prelungirea activităţii 7.1 şi 
înlocuirea Reprezentantului legal al Solicitantului, aprobată în data de 02.09.2014.

3. A fost depusă notificarea nr. 3, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 9229/03.10.2014 
privind înlocuirea managerului de proiect, aprobată în data de 10.10.2014.

4. A fost depusă notificarea nr. 4, înregistrată Ia OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 10463/31.10.2014 
privind schimbarea auditorului financiar, respinsă în data de 06.11.2014.

5. A fost depusă notificarea nr. 5, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 12557/18.12.2014 
privind modificarea planului de implementare a activităţilor prin prelungirea activităţii 5 (Activitatea

6
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de cercetare), prelungirea activităţii 8 (Subcontractarea activităţii de formare profesională) şi 
modificarea echipei de implementare prin nominalizarea Mediatorului şi Consilierului P2, aprobată în 
data de 09.01.2015.

6. A fost depusă notificarea nr. 6, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 500/27.01.2015 
privind modificarea echipei de implementare prin notificarea experţilor responsabili de activitatea de 
cercetare, din experţi pe termen scurt în experţi pe termen lung, aprobată în data de 04.02.2015.

7. A fost depusă notificarea nr. 7, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr.2015/02.03.2015 
privind modificarea planului de implementare a activităţilor, prin prelungirea activităţii 1.4 (Achiziţii 
şi Subcontractări), înlocuirea Asistentului de cercetare S şi înlocuirea Psihologului P2, aprobată în data
11.03.2015.

8. A fost depusă notificarea nr. 8, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 2926/17.03.2015 
privind modificarea echipei de implementare prin înlocuirea Specialistului Relaţii Publice S şi 
înlocuirea Cercetătorului ghiduri şi pliante P2, aprobată în data de 23.03.2015.

9. A fost depusă notificarea nr. 9, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr 5047/30.04.2015 
privind modificarea echipei de implementare prin înlocuirea Responsabilului Grup ţintă PI, aprobată 
în data de 08.05.2015.

10. A fost depusă notificarea nr. 10, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr 6462/02.06.2015 
privind modificarea echipei de implementare prin înlocuirea Psihologului S, modificarea planului de 
implementare a activităţilor prin prelungirea activităţilor A 4.2 (Selectarea grupului ţintă), A 4.3 
(Infomarea, consilierea şi orientarea profesională), A 6 (Activităţi de coaching), A 8.2 (Selectarea 
grupului ţintă); modificarea Cererii de finanţare şi anexelor acesteia: Anexa nr. 1 Cerrerea de finanţare 
- Secţiunile Metodologia de implementare, Rezultate anticipare, Graficul activităţilor proiectului; 
Anexa nr. 2 Bugetul sintetic şi detaliat,, aprobată în data de 11.06,2015.

11. A fost depusă notificarea nr. 11, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 9934/28.08.2015 
privind modificarea echipei de implementare, aprobată în data de 11.09.2015.

12. A fost depusă notificarea nr. 12, înregistrată la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 11631/07.10.2015 
privind modificarea echipei de implementare a priectului, aprobată în data de 13.10.2015.

2.2. Calendar de raportare

Raportul Tehnico-financiar nr. 1, aferent Cererii de rambursare nr. 1, a fost transmis pentru perioada
16.04-16.06.2014, versiunea 1, în data de 19.06.2014.
Raportul Tehnico-financiar nr. 2, aferent Cererii de rambursare nr. 2, a fost transmis pentru perioada
17.06- 04.07.2014, versiunea 1, în data de 11.07.2014.
Raportul Tehnico-financiar nr. 3, aferent Cererii de rambursare nr. 3, a fost transmis pentru perioada
05.07- 20.08.2014, versiunea 1, în data de 29.08.2014
Raportul Tehnico-financiar nr. 4, aferent Cererii de rambursare nr. 4, a fost transmis pentru perioada
21.08- 24.11.2014, versiunea 1 în data de 03.12.2014.
Raport tehnico financiar nr. 5, aferent Cererii de plată nr. 1, a fost transmis pentru perioada 25.11-
04.12.2014, versiunea 1, în data de 05.12.2014.
Raportul tehnico-financiar nr. 6, aferent Cererii de rambursare nr. 5, a fost transmis pentru perioada
25.11.2014- 09.01.2015, versiunea 1, în data de 21.01.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 7, aferent Cererii de plată nr. 2, a fost transmis pentru perioada 10.01.2015-
05.02.2015, versiunea 1, în data de 06.02.2015.
Raportul tehnico financiar nr. 8, aferent Cererii de plată nr. 3, a fost transmis pentru perioada 10.01.2015-
07.04.2015, versiunea 1, în data de 09.04.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 9, aferent Cererii de rambursare nr. 8 a fost transmis pentru perioada
10.01.2015- 07.04.2015, versiuna 1, în data de 09.04.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 10, aferent Cererii de plată nr. 4 a fost transmis pentru perioada
05.05.2015- 07.05.2015, versiunea 1, în data de 08.05.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 11, aferent Cererii de plată nr. 5 a fost transmis pentru perioada
05.06.2015- 05.06,2015, versiunea 1, în data de 08.06.2015.
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Raportul tehnico-financiar nr. 12, aferent Cererii de rambursare nr. 11 a fost transmis pentru perioada
09.04.2015- 05.06.2015, versiunea l,în data de 16.06.2015.
Raportul tehnico-flnaneiar nr. 13, aferent Cererii de plată nr. 6 a fost transmis pentru perioada 07.07-
09.07.2015, versiunea 1, în data de 09.07.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 14, aferent Cererii de plată nr. 7 a fost transmis pentru perioada 07.08-
10.08.2015, versiunea 1, în data de 11.08.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 15, aferent Cererii de rambursare nr. 13 a fost transmis pentru perioada
06.06.2015- 21.08.2015, versiunea 1, în data de 24.08.2015.
Raportul thnico-financiar nr. 16, aferent Cererii de plată nr. 8 a fost transmis penru perioada 11.09,2015-
15.09.2015, versiunea 1, în data de 15.09.2015.
Raportul tehnico-financiar nr, 17, aferent Cererii de plată nr. 9 a fost transmis pentru perioada
28.10.2015- 30.10.2015, versiunea 1, în data de 30.10.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 18, aferent Cererii de plată nr. 10 a fost transmis pentru perioada
11.11.2015- 13.11.2015, versiunea 1, în data de 13.11.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 19, aferent Cererii de rambursare nr. 17 a fost transmis pentru perioada
22.08.2015- 10.11.2015, versiunea 1, în data de 25.11.2015.
Raportul tehnico-financiar nr. 20, aferent Cererii de rambursare nr. 20 pentru Cererea de lichidare, a fost 
transmis pentru perioada 11.11.2015-31.12.2015, în data de 15.01.2016.

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ____________ ____________________

3.1. Actfvitátí implementate pe parcursul perioadei de raportare
Prezentare detaliata activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activităţile prezentate 
în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în cererea de finanţare. Beneficiarul va 
menţiona codul activităţii subactivităţii şi acţiunile întreprinse.

Activitatea 1 Managementul proiectului 
Subactivitatea 1.1: Constituirea grupurilor de lucru
Perioada de desfăşurare: 16/07/2014 -15/08/2015; 16/10/2015-31/12/2015
Descriere: în toată perioada de implementare a proiectului echipa de management a selectat experţii
vizaţi în cererea de finanţare în vederea derulării activităţilor din graficul aprobat.
Au fost depuse notificările necesare pentru nominalizarea experţilor pe termen lung, fiind întocmite acte 
adiţionale de prelungire în conformitate cu modificările Cererii de finanţare.
Constant a fost actualizată anexa care vizează experţii pe termen lung, scurt şi personal administrativ în 
concordanţă cu toate modificările solicitate prin notificările aprobate.
Inspectorul de resurse umane a întocmit contracte individuale de muncă, acte adiţionale, fişe de post şi 
informări pentru prelungirea contractelor individuale de muncă.

Subactivitatea 1.2: întâlnirile trimestriale dintre Solicitant şi Partener
Perioada de desfăşurare: 16/04/2014-15/05/2014; 16/07/2014-15/08/2014; 16/10/2014- 
15/11/2014; 16/01/2015-15/02/2015; 16/04/2015-15/05/2015; 16/07/2015-15/08/2015;
16/10/2015-15/11/2015.
Descriere: Potrivit graficului de activităţi, aprobat, au fost organizate 6 întâlniri trimestriale dintre 
Solicitant şi Parteneri, astfel:

a) întâlnirea trimestrială nr. 1, organizată în intervalul 14-15.05.2014, în Bucureşti;
b) întâlnirea trimestrială nr. 2, organizată în intervalul 24.07-25.07.2014 în Sighişoare;
c) întâlnirea trimestrială nr. 3, organizată în intervalul 17.10-18.10.2014 în Predeal;
d) întâlnirea trimestrială nr. 4, organizată în intervalul 12-13.02.2015 în Bucureşti;
e) întâlnirea trimestrială nr. 5, organizată în intervalul 10-11.05.2015 în Sinaia;
f) întânirea trimestrială nr. 6, organizată în intervalul 03-04.08.2015 în Bucureşti.
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în cadrul întâlnirilor trimestriale au fost analizate: gradul de realizare a indicatorilor; stadiul de 
implementare a activităţilor; realizarea achiziţiilor în concordanţă cu sumele prevăzute în bugetul 
proiectului, derularea programelor de formare profesională, depunerea Cererilor de rambursare şi a 
Cererilor de plată.
Echipa de management a proiectului a întocmit pentru fiecare întâlnire un raport de progres, prin urmare 
în perioada de implementare a proiectului au fost 6 rapoarte de progres.

Subactivitatea 1.3: întâlniri de lucru pentru planificarea implementării proiectului, stabilirea 
sarcinilor şi procedurilor de lucru pe perioada proiectului 
Perioada de desfăşurare:16/04/2014-31/12/2015
Descriere: în perioada de implementare, au avut loc întâlniri de lucru organizate de către fiecare Partener 
din cadrul proiectului. De asemenea, lunar, au fost organizate întâlniri de către Solicitant Ia care au 
participat şi reprezentanţi din partea celor 3 Parteneri.
în cadrul întâlnirilor de lucru au fost planificate activităţile de către echipa de management şi echipa de 
implementare pentru perioada curentă, cum ar fi: achiziţii şi subcontractări, selectarea grupului ţintă, 
elaborarea materialelor suport pentru activitatea de consiliere şi orientare profesională, diseminarea 
ghidului angajatorilor, identificarea angajatorilor dispuşi să angajeze persoane cu dizabilităţi, actualizarea 
graficului privind depunerea Cererilor de rambursare şi de plată, organizarea campaniilor de informare şi 
promovare care vor avea loc şi furnizarea programelor de formare profesională.
Pe parcursul perioadei de implementare au fost elaborate proceduri de lucru, acestea fiind aduse la 
cunoştinţa echipei proiectului.
Au fost elaborate următoarele proceduri: procedură de monitorizare, procedura de selecţie a experţilor pe 
termen lung/scurt în cadrul proiectului, procedura privind întocmirea documentelor de angajare pentru 
personalul care ocupă posturi vacante din cadrul proiectului, procedura privind acordarea concediilor în 
cadrul proiectului, procedura de funcţionare Centru de Incluziunea Socială, procedura privind sănătatea şi 
securitatea în muncă, procedura privind decontarea cheltuielilor cu cazarea, diurna, transportul 
personalului propriu în cadrul proiectului, procedura de raportare a activităţii experţilor, procedură 
privind circuitul informaţiilor şi documentelor, procedură privind arhivarea documentelor, procedură de 
selecţie pe termen lung/scurt, procedura de monitorizare şi raportare, procedura privind acordarea 
concediilor.

Subactivitatea 1.4: Achiziţii şi subcontractări 
Perioada de desfăşurare:16/04/2014-31/12/2015
Descriere: în perioada de implementare a proiectului, Solicitantul şi Partenerii din cadrul proiectului au 
făcut achiziţiile prevăzute în bugetul proiectului pentru derularea activităţilor necesare vizate în Cererea 
de finanţare.
Solicitantul, Forum Group, a efectuat achiziţiile de formare profesională, materiale pentru coaching, 
servicii contabile, juridice, audit, server şi soft-uri, echipamente pentru achiziţionarea Centrului de 
Incluziune Socială, organizare focus-grupuri, conferinţa de lansare a proiectului.
Partenerul 1, Salina Turda, a efectuat achiziţiile de formare profesională, realizare platforma electronică, 
cercetare cantitativă, printarea rapoartelor de cercetare, tipărirea Ghidului Angajatorului.
Partenerul 2, Asociaţia Eduteco, a efectuat achiziţiile de formare profesională, organizare Seminaril Acces 
pentru toţi, organizarea campanii de promovare a formelor alternative de ocupare, conferinţa de final, 
amplasarea panoului publicitar Acces pentru top, grafică şi tipărire ghiduri şi pliante, suport ale activităţii 
de consiliere şi orientare, leasing.
Partenerul 3, Agenţia de Consultanţă şl Afaceri Română - ACAR a efectuat achiziţiile de formare 
profesională, organizarea unei conferinţe intermediare privind promovarea formelor alternative de 
ocupare Acces pentru toţi, organizarea Meselor Rotunde Acces pentru top, organizarea workshop-urilor, 
organizarea atelierelor de dezvoltare personală, materiale promoţionale, bursa locurilor de muncă Acces 
pentru toţi, echipamente necesare pentru amenajarea Centrului de Incluziune.
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Subactlvltatea 1.5: Monitorizare, evaluare şi raportări 
Perioada de desfăşurare:16/04/2014-31/12/201S
Descriere: !n cadrul proiectului, echipa de management a fost întocmit, lunar, un raport de monitorizare, 
evaluare şi control care vizează stadiul activităţilor derulate şi gradul de realizare a indicatorilor. 
Rapoartele lunare de monitorizare, evaluare şi control au avut ca scop urmărirea gradului de îndeplinire a 
activităţilor conform graficului de activităţi, monitorizarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a 
proiectului şi urmărirea termenelor de îndeplinire a rezultatelor proiectului. De asemenea, periodic, au 
fost întocmite rapoarte de monitorizare a indicatorilor şi a grupului ţintă.
De asemenea, au fost întocmite rapoarte de verificare a indicatorilor şi grupului ţintă înregistrat în cadrul 
proiectului.
Până în prezent, au fost depuse următoarele cereri de plată şi de rambursare:

Nr. Cerere Depusă Statut
1. CR. 1 19.06.2014 Achitată
2. CR.2 11.07.2014 Achitată
3. CR. 3 29.08.2014 Achitată
4. CR. 4 03.12.2014 Achitată
5. CP1 - CR 6 aferentă 05.12.2014 Achitată
6. CP 2 - CR 7 aferentă 06.02.2015 Achitată
7. CR5 21.01.2015 Achitată
8. CP 3 - CR 9 aferentă 09,04.2015 Achitată
9. CP 4 - CR 10 aferentă 08.04.2015 Achitată
10. CP 5 - CR 12 aferentă 08.06.2015 Achitată
11. CP 6 10.07,2015 Achitată
12. CR. 8 09.04.2015 Achitată
13. CRII 16.06.2015 Achitată
14. CP 7 11.08.2015 Achitată
15. CR 13 03.09.2015 Achitată
16. CP 8 15.09.2015 Achitată
17. CP 9 30.10.2015 Achitată
18 CP 10 13.11.2015 Achitată
19 Cerere lichidare 13.11.2015 Achitată
20 CR 20 aferentă Cererii de 

lichidare
15.01.2015 în curs de aprobare

Activitatea 2: Informare si publicitate
2.1 Organizarea conferinţei de lansare a proiectului pentru diseminarea obiectivelor ín rândul 
persoanelor şi actorilor relevanţi din cele 3 regiuni (autorităţi centrale şi locale, AJQFM - uri, 
DGASPC-uri etc) în vederea îmbunătăţirii calităţii resurselor umane pentru facilitarea accesului la 
ocupare
Perioada de desfăşurare: 16/04/2014-15/06/2015
Descriere: Organizarea conferinţei de lansare a proiectului în data de 05.06.2014 în regiunea Nord-Vest.
La conferinţă au participat peste 200 de persoane, aceasta fiind organizată în Salina Turda.
Prin intermediul conferinţei au fost menţionate obiectivele şi activităţile proiectului, perioada de 
implementare.

Subactivitatea 2.2: Proiectarea, realizarea, utilizarea, întreţinerea şi actualizarea platformei electronice 
Perioada de desfăşurare:16/04/2014-31/12/2015
Descriere: în perioada de implementare a fost realizată platforma electronică şi portalul interactiv de 
locuri de muncă din cadrul proiectului.
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Prin intermediul platformei electronice persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă îşi vor putea 
depune CV-ul şi vor putea viziona locurile de muncă vacante de la nivel naţional.
în cadrul platformei pot fi consultate materialele elaborate în cadrul proiectului, precum şi informaţii 
privind consiliere, orientarea şi formare profesională.

Subactivitatea 2.3: Elaborarea şi difuzarea materialelor de infornare privind obiectivele şi 
activităţile proiectului
Perioada de desfăşurare:16/06/2014-31/12/2015
Descriere: în perioada raportată au fost elaborate articole cu privire la obiectivele şi activităţile 
proiectului.
Au fost elaborate materiale informative în vederea asigurării vizibilităţii proiectului, informaţii cu privire 
la grupul ţintă al proiectului, cursuri de calificare şi oportunităţi de angajare.
Au fost actualizate site-urile Partenerilor şi paginile de facebook cu informaţii care vizează derularea 
activităţilor din cadrul proiectului: înscrierea la cursuri de formare profesională, organizarea de seminarii 
şi mese rotunde şi desfăşurarea unor activităţi speciale de informare, consiliere şi orientare şi sesiuni de 
coaching.
De asemenea, a fost elaborat conceptul campaniilor de promovare organizate în cadrul proiectului în 
vederea solicitării prealabile a opiniei 01R POSDRU Bucureşti-Ilfov.
Au fost întocmite newslettere lunare şi au fost elaborate planuri de diseminare pentru Ghidul 
angajatorilor în cele 3 regiuni de implementare ale proiectului.
Partenerii au diseminat Ghidul Angajatorilor elaborat în cadrul proiectului printre angajatori, autorităţi 
publice şi actori sociali relevanţi.
Cu privire la articolele şi spot-urile care erau planificate pentru publicare şi difuzare în cadrul proiectului, 
Partenerul 1, Salina Turda, a finalizat documentaţia necesară pentru publicarea anunţurilor în presa scrisă 
şi au fost publicate cu clarificările aferente, însă din motive obiective (existenţa contestaţiilor), nu s-a 
încheiat un contract în vederea executării acestora.

Subactivitatea 2.4: Realizarea unui film despre proiect (cu subtitrare în limba engleză)
Perioada de desfăşurare:16/09/2014-15/08/2015; 16/10/2015-15/11/2015 
Descriere: S-a realizat filmul despre activităţile proiectului: Workcall - un film despre "a munci”.
Filmul cuprinde secvenţe din cele 3 regiuni de implementare de la partea practică a programelor de 
formare profesională şi cu privire la activităţile realizate în cadrul proiectului: Seminarii, Mese Rotunde, 
şedinţe de consiliere şi orientare profesională.
Lansarea filmului a avut loc în data de 30 octombrie 2015 la Institutul Cervantes în Bucureşti.
De asemenea, filmul a fost încărcat pe site-urile Partenerilor.

Subactivitatea 2.5: Organizarea conferinţei de final pentru diseminarea rezultatelor obţinute şi
schimbul de bune practice
Perioada de desfăşurare: 15/09/2015-15/12/2015
Conferinţa de final a fost organizată în data de 18 noiembrie 2015 în Bucureşti, Hotelul Novotel unde au 
fost invitaţi peste 300 de actori sociali relevanţi.
în cadrul conferinţei de final au fost prezentate aspecte care vizează indicatorii realizaţi în cadrul 
proiectului, au fost diseminate materiale de informare şi au fost promovate bune practice din 
implementarea proiectului.

Activitatea 3: înfiinţarea a 2 Centre de Incluziune Socială şi furnizarea de servicii de informare şi 
consiliere profesioală
Subactivitatea 3,1: Amenajarea şi dotarea Centrului 
Perioada de desfăşurare: 16/04/2014-15/09/2014
în cadrul proiectului au fost înfiinţate şi dotate cu echipamentele corespunzătoare 2 Centre de Incluziune 
Socială.
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Solicitantul, Forum Group, a înfiinţat un Centru de Incluziune Socială, în regiunea Sud-Muntenia - Curtea 
de Argeş. Spaţiul a fost pus la dispoziţie de către Fundaţia HAND-ROM, aceasta fiind o organizaţie înfiinţată 
pentru drepturile şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi.
în acest sens, a fost încheiată o convenţie de colaborare pentru punerea la dispoziţie a spaţiului, atât în 
perioada de implementare, cât şi în perioada de sustenabilitate.
Centrul de Incluziune Socială înfiinţat de Partenerul 3, funcţionează la următoarea adresă: Turda, str. Piaţa 
1 Decembrie 1918, nr. 23, ap.2, jud. Cluj.
Centrele au fost amenajate şi dotate cu echipamente corespunzătoare: Iaptop-uri, imprimante, mese de 
şedinţă, birouri, scaune, flipchart şi videoproiectoare.

Subactivitatea 3.2: Elaborarea procedurilor de lucru:
Perioada de desfăşurare: 16/05/2014-15/09/2014
Descriere: Au fost elaborate Regulamentele care vizează organizarea şi funcţionarea Centrelor de 
Incluziune şi organizarea internă a acestora
Activităţile organizate în cadrul Centrelor de Incluziune Socială au fost destinate tuturor persoanelor care 
aparţin grupurilor vulnerabile vizate în proiect, în special, romilor, persoanelor cu dizabilităţi, femeilor şi 
tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, principalul motiv fiind nivelul scăzut 
al accesului pe piaţa muncii.
Regulamentele şi procedurile de lucru care vizează organizarea activităţilor în cadrul Centrelor de 
Incluziune au fost luate la cunoştinţă de către experţii din cadrul proiectului.

Subactivitatea 3.3: Mobilizarea experţilor Centrului 
Perioada de desfăşurare: 16/05/2014-15/09/2014
Descriere: în perioada de implementare a proiectului, experţii din cadrul proiectului au organizat sesiuni 
de informare, consiliere şi orientare profesională pentru categoriile de grupuri vulnerabile vizate în cadrul 
proiectului.
Activităţile organizate în cadrul Centrelor de Incluziune Socială au fost destinate tuturor persoanelor care 
aparţin grupurilor vulnerabile vizate în proiect, în special, romilor, persoanelor cu dizabilităţi, femeilor şi 
tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, principalul motiv fiind nivelul scăzut 
al accesului pe piaţa muncii.
în cadrul Centrelor de Incluziune Socială, în perioada de sustenablitate vor fi organizate şedinţe de 
informare, consiliere şi orientare profesională în vederea informării unui număr cât mai mare de persoane 
care aparţin grupurilor vulnerabile.

Activitatea A4: Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională
Subactivitatea 4.1: Elaborarea materialelor suport pentru activitatea de consiliere şi orientare
profesională
Perioada de desfăşurare:16/05/2014-15/08/2015; 16/10/2015-31/12/2015
Descriere: în cadrul proiectului au fost elaborate, tipărite şi diseminate printre participanţii grupului ţintă
ghiduri şi pliante aferente celor 3 serii vizate în Cererea de finanţare.
Prin intermediul materialelor suport pentru activitatea de informare, consiliere şi orientare profesională, 
grupurile vulnerabile vizate în cadrul proiectului pot consulta informaţii cu privire la importanţa activităţii 
de consiliere şi orientare profesională, modalitatea de elaborare a unui CV, scrisori de intenţie, despre 
participarea la un program de formare profesională şi promovarea examenului de final, informaţii privind 
formele alternative de ocupare şi posibilitatea angajării în Unităţile protejate.
în cadrul proiectului au fost tipărite 2000 de ghiduri şi pliante în 3 serii, acestea fiind diseminate de către 
Partenerii din cadrul proiectului printre participanţii grupului ţintă, diseminarea fiind realizată şi în 
perioada de sustenabilitate.
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SubactMtatea 4.2: Selectarea grupului ţintă 
Perioada de desfăşurare:16/O5/2014-31/12/2O15
Descriere. Au fost organizate deplasări în regiunile de implementare de către toţi Partenerii din proiect în 
vederea identificării şi selectării grupului ţintă, categorii de grupuri vulnerabile vizate, personae de etnie 
romă, persoane cu dizabilităţi, femei şi tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de 
protecţie a copilului. Pentru identificarea persoanelor care aparţin grupului ţintă au fost contactate 
autorităţile locale şi ONG-uri care activează în domeniu.
Experţii din echipa de implementare a proiectului au asistat la completarea documentelor necesare pentru 
înscrierea în grupul ţintă şi au verificat documentele care atestă apartenenţa la categoriile de grupuri 
vulnerabile vizate în proiect.
Identificarea şi înscrierea în grupul ţintă s-a făcut pe toată perioada de implementare a proiectului cu 
scopul de a identifica şi informa un număr cât mai mare de persoane care aparţin categoriilor defavorizate. 
Au fost identificate peste 1700 de persoane care aparţin categoriilor de grupuri vulnerabile.

SubacUvftatea 4.3: Informarea, consilierea şi orientarea profesională a persoanelor din grupurile 
vulnerabile aflate în căutarea unor programe de formare profesională şi/sau loc de muncă 
Perioada de desfăşurare:16/06/2014 - 31/12/2015
Descriere: în perioada de implementare, activitatea de consiliere şi orientare profesională a fost realizată 
atât în cadrul unor sesiuni individuale, cât şi la nivelul unor sesiuni interactive de grup, organizate în cele 3 
regiuni de implementare a proiectului; Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Nord-Vest.
Şedinţele de consiliere/orientare au rolul de a furniza informaţiile necesare persoanelor înregistrate în 
grupul ţintă, astfel încât să îmbunătăţească accesul acestora pe piaţa muncii, şi anume: alegerea unui 
program de formare profesională adecvat, realizarea unui CV, a scrisorii de intenţie, prezentarea la 
interviul de angajare etc.
In cadrul proiectului, persoanele înregistrate în grupul ţintă au putut participa la mai multe şedinţe de 
consiliere şi orientare profesională, în funcţie de necesităţile identificate de experţii responsabili de 
realizarea acestei activităţi.
Până în prezent au fost oferite servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru un număr 
mai mare de 1500 de persoane care aparţin grupurilor vulnerabile.
De asemenea, ca rezultate ale acestei activităţi au fost organizate bursa locurilor de muncă Acces pentru 
toţi şi 2 ateliere de dezvoltare personală în regiunea Nord-Vest, Ia acestea participând categoriile de 
grupuri vulnerabile vizate în cadrul proiectului

Activitatea 5: Cercetări, studii şi analize (multiregionale, naţionale)
Subactivitatea 5.1: Cercetare privind nevoile specifice ále diferitelor grupuri vulnerabile în 
domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele 
vulnerabile, etc
Perioada de desfăşurare:16/08/2014-31/12/2015
Descriere: Au fost aplicate chestionarele pentru persoane care aparţin categoriilor de grupuri vulnerabile 
din cadrul proiectului: persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, femei şi tineri peste 18 ani, 
insitutuţionalizaţi, care analizează nevoile şi expectanţele specifice grupului respectiv în ceea ce priveşte 
reabilitarea profesională şi integrarea ocupaţională.
Au fost verificate şi completate chestionarele de control a operatorilor pentru fiecare din cele 4 cercetări. 
Au fost aplicate aproximativ 1200 de chestionare printre categoriile de persoane vizate în metodologie de 
cercetare.
Sociologul a elaborat raportul de cercetare cantitativă în 1500 de exemplare care vor fi diseminate printre 
angajatori şi actori sociali relevanţi.

Subactivitatea 5.2: Atitudinile şi stereotipurile culturale privind persoanele din grupurile 
vulnerabile în rândurile angajatorilor, cadrelor didactice, ai mass mediei, personal al centrelor de 
incluziune socială - cercetare calitativă în doua regiuni (focus grup)
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Perioada de desfăşurare:16/07/2014-31/12/2015
Descriere: In intervalul septembrie-octombrie 2015 au fost organizate cele 4 şedinţe de focusgrupuri cu 
manageri şi personal din Centrele de Incluziune Socială în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Nor- 
Vest.
în cadrul şedinţelor de focusgrupuri au fost discutate aspecte care vizează atitudinile angajatorilor pe piaţa 
muncii în rândurile persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile.
Sociologul, a elaborate raportul aferent activităţii de cercetare calitativă care va fi diseminat printre 
angajatori.

Activitatea 6: Activităţi de coaching cu scopul de motivare a grupurilor vulnerabile pentru a se
tategra/reintegra pe piaţa muncii
Perioada de desfăşurare: 16/07/2014-31/12/2015
Descriere: în cadrul proiectului au fost organizate şedinţe de coaching cu scopul de a motiva persoanele 
care aparţin grupurilor vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii.
De asemenea, au fost organizate 2 workshopuri în regiunea Nord-Vest în vedere stimulării integrării 
persoanelor pe piaţa muncii.

Activitatea 7: Dezvoltarea sistemului Workcall
Subactivitatea 7.1 Elaborarea Ghidului pentru angajatori privind oportunităţile şi nevoile speciale 
ale angajării beneficiarilor, cu scopul de a promova ín rândul angajatorilor, comunităţilor locale şi 
factorilor de decizie schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile prin promovarea 
formelor alternative
Perioada de desfăşurare: 16/05/2014-15/12/2014
Descriere: în perioada de implementare , a fost elaborate Ghidul Angajatorilor. Ghidul, conţine informaţii 
cu privire la cadrul normativ care reglementează încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, 
informaţii cu privire la unităţile protejate, precum şi facilităţile fiscale de care beneficiază o astfel de 
unitate protejată.
De asemenea, în conţinutul ghidului sunt tratate modalităţile care facilitează relaţionarea corectă cu 
persoanele cu dizabilităţi: comunicarea verbală, non-verbală etc.
în luna decembrie 2014, ghidul a fost completat cu studii de caz care vizează categoriile de grupuri 
vulnerabile din cadrul proiectului.
Ghidul a fost tipărit în cursul lunii ianuarie 2015 în 2000 de exemplare şi a fost diseminat printre 
angajatorii identificaţi în cadrul proiectului. De asemenea, acesta va fi diseminat şi în perioada de 
sustenabilitate.

Subactivitate 7.2: Editarea Hărţii Angajatorilor „Acces pentru toţi" care va identifica angajatorii 
dispuşi să angajeze persoane cu dizabilităţi.
Perioada de desfăşurare:16/06/2014-31/12/2015
Descriere: Lunar, a fost completată baza de date cu angajatori care au locuri de muncă vacante din 
regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Nord-Vest de către experţii din cadrul proiectului.
Bazele de date completate, vor fi încărcate pe platforma electronică şi vor putea fi accesate de persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă.
Au fost elaborate şi trimise adrese de informare către angajatori în vederea identificării nevoilor de pe 
piaţa muncii şi calificarea persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile în concordanţă cu cerinţele 
angajatorilor.

Subactivitatea 7.3 Inserarea sistemului "Workcall" pe pagina de internet a proiectului 
Perioada de desfăşurare:16/05/2014-31/12/2015
Descriere: Pentru înregistrarea în sistemul ”Workcall" se va accesa iniţial pagina site-ului 
www.workcail.ro.
Posibilitarea creării unui cont este oferită atât beneficiarilor, cât şi angajatorilor.
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în primul rând, persoana care doreşte să se înregistreze în acest sistem va trebui să completeze iniţial 
toate câmpurile care vizează: profilul
candidatului, id-ul, informaţii generale precum: nume şi prenume, adresă, date de contact.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, îşi vor putea face cont pe platforma pentru a crea cv-ul şi 
a accesa locurile de muncă vacante.

Subactivltatea 7.4 Organizarea Campaniei díe promovare a formelor alternative de ocupare 
adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile - munca Ia distanţă, munca prin internet şi ocupare cu 
norma redusă
Perioada de desfăşurare:16/06/2014-31/12/2015
Descriere: Echipa de implementare a proiectului a elaborat metodologia de organizare a campaniilor de 
promovare
A fost elaborată metodologia de organizare a campaniilor de promovare a formelor alternative de ocupare 
care a fost înaintată OIR-ului Bucureşti-Ilfov.
De asemenea, a fost elaborat conceptul pentru organizarea celor 2 conferinţe intermediare care au vizat 
promovarea formelor alternative de ocupare pe piaţa muncii,.
Au fost publicate 16 articole în presa scrisă, în ziarele România Liberă şi Jurnalul de Ilfov, articolele 
promovînd formele alternative de ocupare. Au fost publicate următoarele articole: Flexibilitatea învinge 
vulnerabilitatea·, Integrare prin calificare pentru persoanele vulnerabile-, Calificare pentru viaţă, 
inclusiv pentru cei fără auz; Valoarea de dincolo de vulnerablitate; Telemunca, un sprijin important 
pentru integrarea grupurilor vuineabile, Oameni diferiţi, şanse egale; Persoanele 
vulnerabile:Mărturil despre viitor; Sprijin pentru competenţă şi egaiiate pentru persoanele de etnie 
romă; Grupuri vulnerabile, mai aproape de integrare socio-profesională; Persoanele vulnerabile - 
Vieţi protejate în unităţi protejate; Focus grupuri pentru evaluarea politicilor de incluziune a 
grupurilor vulnerabile; Integrarea persoanelor din grupurile vulnerabile, un efort comun; Workcall: 
proiect şi film despre "a munci; îndrumare pentru viitor, calificare pentru integrare; Workcall - Un 
proiect pentru persoane vunerabile, un final pentru învigători.
în data de 30 septembrie 2015 a fost organizată de către Partenerul 3-ACAR conferinţa Acces pentru toţi 
privind promovarea formelor alternative de ocupare în Cluj.
în data de 26 octombrie 2015 a fost organizată de către Partenerul 2- Asociaţia Eduteco conferinţa Acces 
pentru toţi privind promovarea formelor alternative de ocupare în Bucureşti.
în vederea promovării formelor alternative de ocupare, au fost ampalsate 2 panouri publicitare în două 
regiuni: Sud-Muntenia şi Nord-Vest,

Subactivltatea 7.5; Organizarea de seminarii şi mese rotunde în vederea dezvoltării şi promovării 
diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate, organizaţii sindicale, ONG-uri şi alţi 
actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare 
pentru grupurile vulnerabile
Perioada de desfăşurare: 16/08/2014-15/08/2015; 16/09/2015-15/11/2015
Descriere: în cadrul proiectului vor fi organizate 5 seminarii şi 7 mese rotunde cu tema „Acces pentru
toţi”.
în data de 30 octombrie 2014, a fost organizat un seminar "Acces pentru toţi", în Curtea de Argeş, care a 
avut aproximativ 30 de invitaţi.
în data de 04 decembrie 2014 a avut loc cel de-al doilea Seminar, organizat în Slobozia, unde au participat 
aproximativ 24 de persoane.
în data de 18.12.2014 a avut loc prima masa rotundă cu tema "Acces pentru toţi”, organizată în Cluj- 
Napoca, unde a participat un număr de 18 persoane.
în data de 17 martie 2015 a avut loc a doua masă rotundă cu tema "Acces pentru toţi", organizată în Satu- 
Mare, unde a participat un număr de 19 persoane care activează în administraţia locală şi societatea civilă, 
în data de 07.04.2015 a avut loc a treia masă rotundă cu tema "Acces pentru toţi", organizată în Oradea, 
unde au participat un număr de 15 persoane care activează în administraţia locală şi societatea civilă.
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în data de 30.04.2015 a avut loc a patra masa rotundă cu tema „Acces pentru toţi", organizată în Bistriţa 
unde a participat un număr de 31 de persoane care activează în administraţia locală şi societatea civilă, 
în data de 14,05.2015 a avut loc cel de-al treilea Seminar “Acces pentru toţi", organizat în Piteşti, unde au 
participat aproximtiv 22 invitaţi.
în data de 04.06.2015 a avut loc cel de-al patrulea Seminar "Acces pentru toţi",organizat în Ploieşti, unde 
au participat aproximativ 22 invitaţi.
în data de 24.06.2015 a avut loc cel de-al cincilea Seminar Acces pentru top, organizat în Bucureşti, unde au 
participat 22 de persoane.
în data de 26.06.215 a avut loc cea de cincea Masă Rotundă Acces pentru top, organizată la Zalău.
Ultimele 2 mese rotunde Acces pentru toţi au avut loc în intervalul octombrie-noiembrie 2015 în regiunea 
Nord-Vest,
Participanţii la seminarii şi mese rotunde sunt persoane care activează în administraţie publică locală, în 
organizaţiile societăţii civile, angajatori, patronate, organizaţii sindicale, precum şi alţi actori relavanţi pe 
piaţa muncii.

Activitatea 8: Furnizarea programelor de formare profesională pentru creşterea şi dezvoltarea 
aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile
Subactivitatea 8.1: Subcontractarea activităţii de formare profesinală în următoarele ocupaţii: 
tehnician maseur, băieş, nămolar şi brancardier
Perioada de desfăşurare: 16/04/2014-15/11/2014:16.01/2015-15/05/2015
Descriere: Partenerul 1, Salina Turda, a realizat achiziţia de formare profesională în vederea furnizării 
programelor de formare profesională pentru persoanele înscrise în grupul ţintă.

Subactivitatea 8.2: Selectarea grupului ţintă 
Perioada de desfăşurare:16/06/2014-31/12/2015
Descriere: în cadrul proiectului au fost identificate peste 1700 de persoane care aparţin grupurilor 
vulnerabile vizate. Dintre acestea, peste 800 de persoane au beneficiat de programele de formare 
profesională.
înscrierea la programele de formare profesională s-a realizat pe baza fişelor de înscriere completate de 
persoanele înscrise în grupul ţintă.

Subactivitatea 8.3 Furnizarea programelor de formare profesională în următoarele ocupaţii: 
tehnician maseur, băieş, nămolar şi brancardier 
Perioada de desfăşurare:16/07/2O14-31/12/2O15
Descriere: Au fost organizate deplasări în vederea identificării şi selectării grupului ţintă. De asemenea, 
au fost contactate persoanele înscrise în grupul ţintă în vederea informării acestora cu privire datele de 
începere a cursurilor.
Partenerul 1, Salina Turda, a furnizat programe de formare profesională în regiunea Nord-Vest pentru 
următoarele categorii de grupuri vulnerabile: femei, persoane cu dizabilităţi şi persoane de etnie romă.

Subactivitatea 8.4: Furnizarea programelor de formare tu următoarele ocupaţii: Lucrător în 
comerţ, Peisagist floricultor, Florar decorator, Muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde, 
Lucrător în creşterea animalelor, Tehnician operator procesare text imagine. Operator vânzări 
prin telefon
Descriere: Solicitantul, Forum Group şi cel 2 Parteneri, Asociaţia Eduteco şi Agenţia de Consultanţă şi 
Afaceri Română au efectuat achiziţiile de formare vizate în cadrul proiectului.
Cei 3 Parteneri au efectuat deplasări în teren în vederea înscrierii persoanelor la programele de formare. 
Solicitantul şi Partenerul 2, Asociaţia Eduteco au organizat cursuri de formare în regiunile Bucureşti-Ilfov 
şi Sud-Muntenia, iar Partenerul 3, Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în regiunea Nord-Vest.
La programele de formare profesională au participat un număr de aproximativ 850 persoane.
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Subactivitatea 8.5 Activităţi de acompaniere care permit persoanelor vulnerabile să participe pe 
piaţa muncii
Perioada de desfăşurare:16/07/2O14-15/O9/2O15
Descriere: Echipa proiectului a analizat posibilitatea amenajării unui astfel de spaţiu pentru a oferi
servicii de acompaniere care vor permite persoanelor care au copii, să participe la cursurile din cadrul 
proiectului.
Luând în considerea că nu au existat cereri din partea beneficiarilor care au participat la cursurile de 
formare profesională din cadrul proiectului, această activitate nu a fost realizată integral.

3.2 Abateri/Întârzieri ín atingerea rezultatelor/realizărilor aşteptate
Nu este cazul.
3.3 Sinteza implementării următoareleor activităţi (după caz)

• Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor 
sociale:

Nu este cazul
• Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii 

sociale a minorităţilor;
în cadrul proiectului au participat la programe de calificare/recalificare un număr de aproximativ 350 
de persoane de etnie romă. Prin calificarea/recalificarea romilor se urmăreşte incluziunea socială a 
acestora.

• Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri 
vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

în cadrul proiectului au fost amenajate 2 Centre de incluziune socială accesibilizate şi au fost achiziţionate 
servicii de închiriere pentru sălile de curs care au avut facilităţi care vor permite accesul şi utilizarea de 
către persoanele cu dizabilităţi locomotorii sau cu mobilitate redusă. Numărul de persoane cu dizabilităţi 
care au participat la cursurile de formare profesională va fi de aproximativ 350.
De asemenea, la solicitarea persoanelor cu dizabilităţi şi în concordanţă cu metodologia de selectare a 
grupului ţintă, aprobată în cadrul proiectului, precum şi cu specificaţiile din Cererea de finanţare, Ghidul 
Solicitantului şi Ghidul Indicatorilor, au participat la activităţile proiectului şi persoane care au dizabilităţi 
ce nu le pot permite integrarea pe piaţa muncii decât în cadrul unităţilor protejate şi totodată pot 
defăşura activităţi, în mod independenţi, la domiciliu.

• Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea 
integratoare a acestora.

Una dintre activităţile inovatoare este dezvoltarea sistemului '‘Workcall" care va pune în contact 
angajatorii cu persoanele din grupurile vulnerabile pentru ocuparea unor locuri de muncă conforme cu 
capacitatea şi disponibilitatea lor de muncă. De asemenea, vor fi promovate metode alternative de 
ocupare, cum ar fi munca la distanţă, munca prin internet şi ocuparea cu normă redusă.
Proiectul propune activităţi inovatoare de integrare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe piaţa 
muncii, precum activităţi de coaching cu scopul de motivare a grupurilor vulnerabile (Activitatea A6). 
Activităţile de coaching se bazează pe identificarea dificultăţilor în procesul de dezvoltare personală, dar 
nu prin sugerarea soluţiilor, cum se întâmplă de obicei în metodele tradiţionale, ci ghidând persoana către 
răspunsul căutat.
Această metodă creşte gradul de încredere în sine a persoanelor din grupul ţintă şi le propune o nouă 
modalitate de soluţionare a viitoarelor probleme pe care le vor întâmpina.

Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale. 
Nu este cazul.
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Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

3.4 Informare si publicitate
în perioada de implementare, au fost postate informaţii cu privire la activităţile derulate în cadrul 
proiectului pe paginile de facebook ale Solicitantului şi ale Partenerilor.
De asemenea, au fost publicate 16 anunţuri în presa scrisă care vizează promovarea formelor alternative 
de ocupare şi au fost amplasate 2 panouri publicitare.

3.5. Respectarea regulilor cu privire ia egalitatea de şanse
Activităţile proiectului sunt concepute pe baza egalităţii de şanse, asigurând accesul egal la informaţii prin 
postarea acestora pe website-ul proiectului. Tot aici vor fi şi informaţiile de contact pentru înscrierea 
potenţialilor beneficiari. Selecţia acestora se va face pe criteriul „primul venit - primul servit" până la 
completarea locurilor disponibile, asigurând astfel şanse egale tuturor participanţilor.

Š faResButareategvUbrcapdvirela mediu
Pe parcursul implementării proiectului, s-au folosit, în mod preponderent, mijloace de comunicare online 
pentru reducerea consumului de combustibil necesar în transportul rutier, iar la achiziţionarea 
echipamentelor necesare pentru implementarea proiectului s-a avut în vedere includerea în documentaţia 
de achiziţie a cerinţei efectului negativ minim asupra mediului.
De asemenea, s-a luat în considerare ca printarea, atunci când a fost posibil s-a realizat faţă-verso în scopul 
evitării consumului excesiv de hârtie. Tot pentru utilizarea responsabilă a resurselor, hârtia ce nu putea fi 
reutilizată se reciclează, pentru aceasta folosindu-se tăietoare de hârtie şi coşuri special amenajate.

3.7. Stadiul implementării recomandărileir formulate în cadrul alte r vizite de verifica re la fata locului
Tipul vizitei de 
verificare la faţa 
locului

Data desfăşurării 
vizitei de verificare 
la faţa locului

Recomandări formulate 
în cadrul vizitelor de 
verificare la faţa locului

Termen de 
îndeplinire 
stabilit

Stadiul
îndeplinirii
recomandărilor

Vizita de
monitorizare

15 septembrie 2014 Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Vizită de
monitorizare

28 septembrie-02 
octombrie 2015

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

4. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

Pentru a se asigura monitorizarea constantă a activităţilor proiectului şi gradului de realizare a 
indicatorilor au fost elaborate, de către echipa de management a proiectului proceduri de lucru.
De asemenea, lunar, a fost întocmit un raport de monitorizare şi evaluare, care are ca scop urmărirea 
gradului de îndeplinire a activităţilor conform graficului de activităţi, monitorizarea din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ a proiectului şi urmărirea termenelor de îndeplinire a rezultatelor proiectului.
In acest sens, sunt elaborate rapoarte trimestriale de monitorizare a indicatorilor şi a grupului ţintă vizat 
în proiect.

TABELE
TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Anul 1

Semestrul 1 Semestrul 2 Organizaţia care 
implementează

Activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Al Managementul proiectului 1 2 3 4 Ш Ш
7f
lil«!

w 1Ί S+P1+P2+P3
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Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

A l.lConstdtuirea grupurilor de 
lucru
1.2 Întâlnirile trimestriale 
dintre Solicitant si Parteneri
1.3 întâlniri de lucru pentru 
planificarea implementării 
proiectului, stabilirea sarcinilor 
si procedurilor de lucru pe 
perioada proiectului__________
1.4 Achiziţii si subcontractari
1.5 Monitorizare, evaluare si 
raportări_____ ____________
A2 Informare si publicitate
2.1 Organizarea conferinţei de 
lansare a proiectului pentru 
diseminarea obiectivelor in 
rândul persoanelor si actorilor 
relevanti din cele trei regiuni 
(autoritatii entrai si locale, 
AJOFM-uri, DGASPC-uri, etc) in 
vederea îmbunătăţirii calitatii 
resurselor umane pentru 
facilitarea accesului la ocupare
2.2 Proiectarea, realizarea, 
utilizarea, întreţinerea si 
actualizarea platformei 
electronice
2.3 Elaborarea şi difuzarea
materialelor de infornare 
privind obiectivele si activitatile 
proiectului _______________
2.4 Realizarea unui film despre
proiect (cu subtitrare in limba 
engleza) ________ _______
A3 înfiinţarea a 2 Centre de 
Incluziune Sociala si furnizarea 
de servicii de informare si 
consiliere profesionala _____
3.1 Amenajarea si dotarea 
centrelor
3.2 Elaborare proceduri de 
lucru
3.3 Mobilizarea experţilor 
centrului
A4 Furnizarea serviciilor de 
informare si consiliere 
profesionala______________
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Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar. SC FORUM GROUP SRL

4.1 Elaborarea materialelor 
suport pentru activitatea de 
consiliere si orientare 
profesionala______________
4.2 Selectarea grupului tinta
4.3 Informarea, consilierea si 
orientarea profesionala a 
persoanelor din grupurile 
vulnerabile aflate in cautarea 
unor programe de formare 
profesionala si/sau loc de 
munca
A5 Cercetări, studii si analize 
fmultiregionale, nationale)
A5.1 Cercetare privind nevoile 
specifice ale diferitelor grupuri 
vulnerabile in domenii precum: 
noi forme si condiţii de 
reabilitare profesionala si 
metode de lucru cu persoanele 
vulnerabile, etc
A5.2 Atitudinile si stereotipurile 
culturale privind persoanele din 
grupurile vulnerabile in 
rândurile angajatorilor, cadrelor 
didactice, ai mass mediei, 
personal al centrelor de 
incluziune sociala - cercetare 
calitativa in doua regiuni (focus
grup)___________________ ____
A6 Activitati de coaching cu 
scopul de motivare a grupurilor 
vulnerabile pentru a se 
integra/reintegra pe piata 
muncii
A7 Dezvoltarea Sistemului 
"Workcall"

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P3

S+Pl

S+P3

S+P2+P3

S+P1+P2+P3
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A7.1 Elaborarea Ghidului 
pentru angajatori privind 
oportunităţile si nevoile 
speciale ale angajaţii 
beneficiarilor, cu scopul de a 
promova in rândul 
angajatorilor, comunitarilor 
locale si factoriilor de decizie 
schimbarea atitudinii sociale 
privind grupurile vulnerabile 
prin promovarea formelor 
alternative de ocupare adaptate 
la nevoile persoanelor 
vulnerabile
A7.2 Editarea Harţii 
Angajatorilor „Acces pentru 
toti" care va identifica 
angajatorii dispusi sa angajeze 
persoane cu dizabilitati_______
A7.3 Inserarea sistemului 
"Workcair pe pagina de 
internet a proiectului
A7,4 Organizarea Campaniei de 
promovare a formelor 
alternative de ocupare adaptate 
la nevoile persoanelor 
vulnerabile - munca Ia distanta, 
munca prin internet si ocupare 
cu norma redusa.
A7.5 Organizarea de seminarli si 
mese rotunde in vederea 
dezvoltării si promovării 
diferitelor forme de cooperare 
intre angajatori, patronate, 
organizaţii sindicale, ONG-uri si 
alti actori relevanti pe piata 
muncii in vederea identificării si 
promovării oportunităţilor de 
ocupare pentru grupurile 
vulnerabile
A8 Furnizarea programelor de 
formare profesionala pentru 
cresterea sí dezvoltarea 
aptitudinilor sí calificărilor 
grupurilor vulnerabile_______
A8.1 Subcontractarea activităţii 
de formare profesionala in 
următoarele ocupaţii: tehnician 
maseur, baies, namolar si 
brancardier.
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Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

A8.2 Selectarea grupului tinta
A8.3 Furnizarea programelor de 
formare profesionala in 
următoarele ocupaţii: articiple 
artici, baies, namolar si 
brancardier ________
A8.4 Furnizarea programelor de 
formare in următoarele 
ocupaţii: Lucrător în creşterea 
animalelor, peisagist floricultor, 
Florar decorator, Îngrijitor 
plantaţii şi amenajare zonă 
verde, Lucrător în creşterea 
animalelor, Tehnician operator 
procesare text imagine,
Operator vanzari prin telefon
A8.5 Activitati de acompaniere 
care permit persoanelor 
vulnerabile sa articiple pe piata 
muncii______________________
Anul 2

S+P1+P2+P3

S+Pl

S+P2+P3

S+P2

Activitatea

Al Managementul proiectului

1.2 întâlnirile trimestriale 
dintre Solicitant si Parteneri

1.3 întâlniri de lucru pentru
planificarea implementării 
proiectului, stabilirea sarcinilor 
si procedurilor de lucru pe 
perioada proiectului.__________
1.4 Achiziţii si subcontractari

1.5 Monitorizare, evaluare si 
raportări
A2 Informare si publicitate

2.2 Proiectarea, realizarea,
utilizarea, întreţinerea si 
actualizarea platformei 
electronice__________________
2.3 Elaborarea şi difuzarea
materialelor de infornare 
privind obiectivele si activitatile 
proiectului ______________

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3
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2.4 Realizarea unui film despre
proiect (cu subtitrare in limba 
engleza!____________________
2.5 Organizarea conferinţei de 
final pentru diseminarea 
rezultatelor obţinute si 
schimbul de bune practici
A4 Furnizarea serviciilor de 
informare si consiliere 
profesionala_________________
A 4.1 Elaborarea materialelor 
suport pentru activitatea de 
consiliere si orientare 
profesionala__________ ______
4.2 Selectarea grupului tinta

4.3 Informarea, consilierea si
orientarea profesionala a 
persoanelor din grupurile 
vulnerabile aflate in cautarea 
unor programe de formare 
profesionala si/sau Ioc de 
munca______________________
A 5 Cercetare, studii şi analize 
fmultiregionale, nationale)
A 5.1 Cercetare privind nevoile 
specifice ale diferitelor grupuri 
vulnerabile in domenii precum: 
noi forme si condiţii de 
reabilitare profesionala si 
metode de lucru cu persoanele 
vulnerabile, etc.______________
A 5.2 Atitudinile si 
stereotipurile culturale privind 
persoanele din grupurile 
vulnerabile in rândurile 
angajatorilor, cadrelor 
didactice, ai mass mediei, 
personal al centrelor de 
incluziune sociala - cercetare 
calitativa in doua regiuni (focus
gfflP)_______________________
A6 Activităţi de coaching cu 
scopul de motivare a grupurilor 
vulnerabile pentru a se 
integra/reintegra pe piata 
muncii______________________
A7 Dezvoltarea Sistemului 
"Workcall"

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P3

S+Pl

S+P3

S+P2+P3

S+P1+P2+P3
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A7.2 Editarea Harţii 
Angajatorilor „Acces pentru 
toti" care va identifica 
angajatorii dispusi sa angajeze 
persoane cu dizabilitati
A7.3 Inserarea sistemului 
“Workcall" pe pagina de 
internet a proiectului
A7.4 Organizarea Campaniei de 
promovare a formelor 
alternative de ocupare adaptate 
la nevoile persoanelor 
vulnerabile - munca la distanta, 
munca prin internet si ocupare 
cu norma redusa.
A7.5 Organizarea de seminarii si 
mese rotunde in vederea 
dezvoltării si promovării 
diferitelor forme de cooperare 
intre angajatori, patronate, 
organizaţii sindicale, ONG-uri si 
alti actori relevanti pe piata 
muncii in vederea identificării si 
promovării oportunităţilor de 
ocupare pentru grupurile 
vulnerabile
A8 Furnizarea programelor de 
formare profesionala pentru 
cresterea si dezvoltarea 
aptitudinilor si calificărilor 
grupurilor vulnerabile_______
A8.2 Selectarea grupului tinta

A8.3 Furnizarea programelor de 
formare profesionala in 
următoarele ocupaţii: tehnician 
maseur, baies, namolar si 
brancardier
A8.4 Furnizarea programelor de 
formare in următoarele 
ocupaţii: Lucrător în comerţ, 
peisagist floricultor, Florar 
decorator, Îngrijitor plantaţii şi 
amenajare zonă verde. Lucrător 
în creşterea animalelor. 
Tehnician operator procesare 
text, imagine. Operator vanzari 
prin telefon

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+P1+P2+P3

S+Pl

S+P2+P3
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.Proiect cofmanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013’
.Investeşte în Oameni!"

Titlul proiectului: „Workcall“
Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

A8.S Activitati de acompaniere 
care permit persoanelor 
vulnerabile sa participe pe piata
muncit

S+P2

TABEL 2: RAPORT DE REALIZAREA REZULTATELOR

Perioada: 16.04.2014-31.12.2015

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

Al Managementul proiectului
l.lConstituirea 
grupurilor de lucru

Constituirea echipei 
de management şi 
implementare

- Nominalizarea experţilor pe 
termen lung; 
întocmirea contactelor 
individuale de muncă, fişe de 
post, acte adiţionale.

100% Finalizat

1.2. întâlnirile
trimestriale dintre 
Solicitant şi Parteneri

7 întâlniri 
trimestriale
7 rapoarte de progres

-Organizarea a 6 întâlniri 
trimestriale dintre Solicitant şi 
Parteneri.
- 6 rapoarte de progres 
întocmite,

85,71% Finalizat

1.3 întâlniri de lucru
pentru planificarea 
implementării 
proiectului, stabilirea 
sarcinilor şi 
procedurilor de lucru 
pe perioada 
proiectului

Minute ale
Întâlnirilor de lucru

-Minute aferente întâlnirilor de 
lucru cu scopul planificării 
activităţilor şi analizarea 
gradului de realizare a 
indicatorilor.
-Luarea la cunoştinţă a 
procedurilor de lucru de către 
experţii angajaţi.

100% Finalizat

1.4 Achiziţii şi 
subcontractări

Achiziţii publice 
necesare pentru buna 
desfăşurare a 
proiectului

- încheierea contractelor de
achiziţie de către Solicitant şi 
Parteneri

85% Finalizat
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„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013*
„Investeşte in Oameni!"

Titlul proiectului: „Workcall“
Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

I 1.5. Monitorizare,
evaluare şi raportări

Raport privind 
managementul 
financiar

-întocmirea rapoartelor de
monitorizare
-întocmirea unor rapoarte cu 
privire la situaţia grupului ţintă 
şl gradului de realizare a 
indincatorilor.

100% Finalizat

A2 Informare şi publicitate
A 2.1 Organizarea 
conferinţei de lansare a 
proiectului

Organizarea 
conferinţei de 
lansare

Organizarea conferinţei de 
lansare (5.06.2014]

100% Finalizat

A2.2 Proiectarea, 
realizarea, utilizarea, 
întreţinerea şi actualizarea 
platformei electronice

Actualizarea 
permanentă a 
platformei 
electronice

-încheierea contractului în
vederea realizării platformei 
electronice.
- Realizarea platformei 
electronice

100% Finalizat

2.3 Elaborarea şi difuzarea 
materialelor de informarea 
privind obiectivele şi 
activităţile proiectului

-18 anunţuri în 
presa scrisă 
-2 panouri 
publicitare 
-5spot-uri 
radio
-5spot-uri TV

-Elaborarea articolelor în 
vederea promovării proiectului;
- întocmirea unui newsletter 
lunar;
- Amplasarea panoului publicitar 
de către Partnerul 3 - ACAR. 
-Amplasarea panouluipublicitar 
de către Partenerul 2 - Asociaţia 
Eduteco.

60% Finalizat

2.4 Realizarea unui film 
despre proiect

Realizarea unui 
film cu 
subtitrare în 
limba engleză

-Realizarea filmului despre 
activităţile proiectului.
- Lansarea filmului Workcall - 
un film despre "a munci” în data 
de 29 octombrie 2015.

100% Finalizat

2.5 Organizarea conferinţei 
de final pentru diseminarea 
rezultatelor obţinute şi 
schimbul de bune practici

Organizare 
conferinţă cu 
participarea a 
300 de 
persoane

-Organizarea conferinţei de final 
la care au fost invitaţi peste 300 
de actori sociali relevanţi.
- Conferinţa a avut loc în data de 
18 noiembrie 2015.

100% Finalizat

A 3 înfiinţarea a 2 Centre de Incluziune Socială şi furnizarea de servicii de informare şi consiliere

3,1 Amenajarea şi dotarea 
centrelor

Amenajarea şi
dotarea
centrlor

Centrele au fost amenajate şi 
dotate în concordanţă cu 
serviciile furnizate în cadrul 
proiectului.

100% Finalizat

3.2 Elaborare proceduri de 
lucru

Elaborare 
proceduri de 
lucru

Elaborarea procedurii de 
funcţionare a Centrului şi a 
Regulamentelor necesare: 
organizare şi funcţionare şi 
organizare internă.

100% Finalizat
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Titlul proiectului: „Workcall“
Contract mv: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

3.3 Mobilizarea experţilor Mobilizarea Organizarea unor întâlniri de 100% Finalizat
centrului experţilor lucru pentru luarea la cunoştinţă

Centrului a procedurilor şi regulamentelor 
de organizare a Centrelor.

A4 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională

4.1 Elaborarea materialelor 
suport pentru activitatea de 
consiliere şi orientare 
profesională

2000 de ghiduri 
2000 pliante

-Elaborarea şi diseminarea 
ghidurilor aferente celor 3 Serii

100% Finalizat

4.2 Selectarea grupului 
ţintă

1030 de
persoane
selectate

-Selectarea persoanelor care fac 
parte din categoriile de grupuri 
vulnerabile vizate în proiect

100% Finalizat

4.3 Informarea, consilierea 
şi orientarea profesională a 
persoanelor din grupurile 
vulnerabile aflate în 
cautarea unor programe de 
formare profesională 
şi/sau loc de muncă

1000 de
persoane
informate

Consilierea a peste 1500 de 
persoane.

100% Finalizat

A 5 Cercetări, studii şi analize (multiregionale şi naţionale)

A5.1 Cercetare 
privind nevoile 
specifice ale 
diferitelor grupuri 
vulnerabile.

Baza de date şi 
raport de cercetare

Aplicarea a 1200 de chestionare 
printre categoriile de grupuri 
vulnerabile;
Elaborarea raportului de cercetare 
cantitativă.

100% Finalizat

A5.2 Atitudinile si 
stereotipurile 
culturale privind 
persoanele din 
grupurile 
vulnerabile in 
rândurile 
angajatorilor, 
cadrelor didactice, 
ai mass mediei, 
personal al 
centrelor de 
incluziune sociala 
- cercetare 
calitativa in doua 
regiuni (focus

JEHE]

4 şedinţe cu 
participare a câte 15 
persoane

Completarea bazei de date cu 
angajatori, cadre didactice, 
personal mass media
Organizarea celor 4 şedinţe de 
focus grupuri în 3 regiuni de 
implementare.

100% Finalizat

27



шинел амочлиЛ ouvenwjt Fo»«me*«*łibiw· (ттимамвнис
Рониш mr·»»-

«aicMu.1№ШМ£Д|1юми.рснтшпжми forum

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"
„Investeşte In Oamenii”

Titlul proiectului: „Workcall“
Contract nr„: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

A6 Activitati de 
coaching cu scopul 
de motivare a 
grupurilor 
vulnerabile pentru 
a se integra/ 
reintegra pe piata 
muncii

I 400 de personae
participante la 
sesiuni de coaching

-Organizarea şedinţelor de 
coaching în regiunea Nord-Vest.

70% Finalizat

A 7. Dezvoltarea sistemului Workcall
ļ 7.1 Elaborarea Ghidului
pentru angajatori privind 
oportunităţile şi nevoile 
speciale ale angajării 
beneficiarilor

2000 de 
ghiduri pentru 
angajatori

-Definitivarea ghidului 
angajatorilor.
- Tipărirea şi diseminarea 
ghidului angajatorilor.

100% Finalizat

7.2 Editarea hărţii 
Angajatorilor “Acces pe 
piaţa muncii" care va 
identifica angajatorii 
dispuşi să angajeze 
persoane cu dizabilităţi

Elaborarea 
hărţii care va 
cuprinde 100 
de angajatori

-Elaborarea unei baze de date cu 
angajatori care au locuri de 
muncă vacante.

65% Finalizat

7.3 Inserarea sistemului 
"Workcall” pe pagina de 
internet a proiectului

Inserarea de 
noi funcţii care 
vor permite 
înregistrarea 
angajatorilor şi 
a celor aflaţi în 
căutarea unor 
locuri de muncă

- Montorizarea realizării 
platformei electronice.

35% Finalizat

7.4 Organizarea campaniei 
de promovare a formelor 
alternative de ocupare la 
nevoile persoanelor 
vulenerabile - munca la 
distanţă, munca prin 
internet şi ocupare cu 
normă redusă

Conferinţă în 
cele 2 regiuni 
de
implementare
16 anunţuri în 
presa scrisă
2 panouri 
publicitare

-Publicarea a 16 articole în presa 
scrisă privind promovarea 
formelor alternative de ocupare;
- Orgnizarea celor 2 conferinţe 
intermediare privind formelor 
alternatve de ocupare.
1) Conferinţa organizată de 
Partenerul 3 - ACAR în Cluj în 
data de 30 septembrie 2015;
2) Conferinţa organizată de 
Partenerul 2, Asociţia Eduteco în 
26 octombrie 2015.

100% Finalizat

7.5 Organizarea de 
seminaril şi mese rotunde

5 seminaril
7 mese rotunde

Organizarea a 7 Mese Rotunde şi
5 Seminarii cu tema Acces pentru 
toţi

100% Finalizat

AS Furnizarea programelor de formare profesională pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi 
calificărilor grupurilor vulnerabile
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.Proiect »finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013“

.Investeşte în Oamenii"

Titlul proiectului: „Workcall“
Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/143219 
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

j 8.1 Subcontractarea
I activităţii de formare
I profesionala in următoarele 
! ocupaţii: tehnician masseur,
I baies, namolar şi
S brancardier

Sucontractar 
ea activităţii 
de formare 
profesională.

1 -Definitivarea achiziţiei pentru
realizarea formării profesionale, 
-încheierea contractului cu 
furnizorul de formare 
profesională

100% Finalizat

S 8.2 Selectarea grupului
f ţintă

900 de
persoane
selectate

-Selectarea persoanelor din 
grupul ţintă;
-Completarea fişelor de înscriere 
la cursuri.

100% Finalizat

I 8.3Furnizarea programelor
J de formare profesionala in
S următoarele ocupaţii: 

tehnician maseur, baies, 
namoiar si brancardier

Furnizarea
programelor
de
calificare/rec
alificare

-Derularea programelor de 
formare profesională.

100% Finalizat

8.4 Furnizarea programelor 
de formare in următoarele 
ocupaţii: Lucrător în 

j comerţ, peisagist 
floricultor, Florar 
decorator, îngrijitor 
plantaţii şi amenajare zonă 
verde, Lucrător în creşterea 
animalelor, Tehnician 
operator procesare text 
imagine, Operator vanzari 
prin telefon

Furnizarea
programelor
de
calificare/rec
alificare

Furnizarea programelor de 
formare profesională în regiunile 
Bucureşti-Ilfov; Sud-Muntenia şi 
Nord-Vest
Definitivarea programelor de 
formare de către Solicitant - 
Forum Group şi cei 2 Parteneri, 
Asociaţia Eduteco -P2 şi Agenţia 
de Consultanţă şi Afaceri Română 
-ACAR.

90% Finalizat

8.5 Activităţi de 
acompaniere care permit 
persoanelor vulnerabile sa 
participe pe piata muncii

Program de 
grădiniţă şi 
"şcoala după 
şcoală" 
pentru 100 
copii

Analizarea posibilităţilor de 
organizare a activităţilor de 
acompaniere.

28% Finalizat

Reprezentant

/
/
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