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Cod apel: POCU/18/4/1/Reducerea
numărului de comunităţii marginalizate în
care există populaţie aparţinând minorităţii
roma (acele comunitaţi încare populaţia
aparţinând minorităţii roma reprezinta Cod proiect 101910
minim 10% din totalul populaţiei la nivelul
comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi
excluziune sociala, prin implementarea de
masuri integrate
Abordare integrată a sărăciei şi excluziunii
Titlul proiectului:
sociale în beneficiul întregii comunităţi

Componenta 1

Axa Prioritară :

Operaţiunea:

Schema de ajutor de stat:

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade)
în comunităţile marginalizate în care există
populaţie aparţinând minorităţii rome Regiuni mai puţin dezvoltate
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Reducerea numărului de comunităţii
marginalizate în care există populaţie
aparţinând minorităţii roma (acele
comunitaţi încare populaţia aparţinând
minorităţii roma reprezinta minim 10% din
totalul populaţiei la nivelul comunităţii)
aflate în risc de sărăcie şi excluziune
sociala, prin implementarea de masuri
integrate
Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în
comunităţile marginalizate în care există
populaţie aparţinând minorităţii rome

TITLUL PROIECTULUI

Abordare integrată a sărăciei şi excluziunii sociale în beneficiul întregii comunităţi

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:
Cod de înregistrare fiscală/CIF:
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor:
Cod CAEN principal:
Data infiinţării:
Înregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:
Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:
Pagina Web:

ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA
MARE
organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)
NU
26392927
4/05.01.2010
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
05/01/2010
NU
NU
Municipiul Baia Mare, România, Str. Bd. Unirii nr. 18, judeţul Maramureş, cod poştal 430232,
România
0362412929 / 0362412929
accfunbm@yahoo.com
www.accf.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:

Presedinte
Florian Valeriu Salajeanu
0744503715 / florian.salajeanu@gmail.com

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

RO04RZBR00000 0005049804
60013468286

Banca

Sucursala

Adresa

Raiffeisen Bank

Agentia
Maramures

Bd. Unirii, nr.8-10, Localitate
Municipiul Baia Mare, Cod
postal: ,Maramureş, România

Swift

EXERCIŢII FINANCIARE LEI
Data
începere

Număr
Data
mediu de
încheiere
salariaţi

Cifra de
afaceri

Active
totale

Venituri
totale

Capital
social
subscris

2

Capital
social
propriu

Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

Data
începere

Număr
Data
mediu de
încheiere
salariaţi

Cifra de
afaceri

Active
totale

Venituri
totale

01/01/2015 31/12/2015

178

12,407,349.0
0

01/01/2014 31/12/2014

119

2,879,467.00

01/01/2013 31/12/2013

58

2,870,241.00

Capital
social
subscris

Capital
social
propriu

Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

51160
Spune stop inactivitatii
POSDRU/1
25/5.1/S/13
1155

Dată începere:

31/03/2014

Dată finalizare:

30/09/2015

/

28-03-2014

Valoarea totală proiect:

7,148,000.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

7,148,000.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

1,505,422.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

1,505,422.00

LEI

Rambursare efectivă:

1,475,313.56

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general este imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata si a persoanelor inactive

Rezultate

toti indicatorii au fost atinsi

Activităţi finanţate

Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si de grup. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare si
consiliere profesionala personalizate in functie de specificul grupului tinta privind egalitatea de sanse si de gen si respectarea diversitatii.
Furnizarea programelor de formare profesionala. Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de
mediere.Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.
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Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

47460
Fara discriminare pentru o viata implinita
POSDRU/1
20/6.2/G/12
4617

Dată începere:

01/08/2013

Dată finalizare:

30/04/2015

/

29-07-2013

Valoarea totală proiect:

1,988,094.50

LEI

Valoare eligibilă proiect:

1,988,094.50

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

587,112.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

587,112.00

LEI

Rambursare efectivă:

575,369.76

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Proiectul se adresează unui grup vulnerabil cu nevoi complexe si cronice având ca obiectiv general facilitarea accesului pe piaţa muncii a
202 persoane de etnie romă aflate in risc de marginalizare si excluziune socială din 3 judeţe ale regiunii NV.
Rezultate

toti indicatorii au fost atinsi

Activităţi finanţate

Derularea unei campanii de conştientizare cu privire la rolul important al ocupării pentru incluziunea socială de durată.Informarea si
consilierea profesionala/vocationala pentru dezvoltarea unei atitutidini pozitive fata de ocupare, a cunostintelor si deprinderilor necesare
ocuparii. Formarea profesionala a 202 persoane de etnie romă - GT in meserii solicitate de piata muncii, in concordanta cu profilul lor
ocupational. Instruirea a 30 de persoane din GT in antreprenoriat. Derularea unei campanii de constientizare a comunitatii cu privire la
importanta egalitatii de sanse a grupurilor vulnerabile/ persoanelor de etnie roma.
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

47455
Adaptabilitate – Sansa la o viata activa
POSDRU/1
20/6.2/G/12
4215

Dată începere:

01/07/2013

Dată finalizare:

30/06/2015

/

28-06-2013

Valoarea totală proiect:

1,787,351.50

LEI

Valoare eligibilă proiect:

1,787,351.50

LEI

482,072.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar:

482,072.00

LEI

Rambursare efectivă:

472,430.56

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Promovarea unui pachet de măsuri eficiente pentru creşterea capacităţii de ocupare a 140 persoane cu dizabilităţi.

Rezultate

toti indicatorii au fost atinsi

Activităţi finanţate

Furnizarea de inf si consiliere vocationala pentru 140 de pers cu dizabilitati din 2 judete. Formarea profesionala a 140 de pers cu dizab.
Infiintarea Centrului de accesibilizare si adaptare prin dotarea tehnica a unui spatiu pentru realizarea adaptarilor si autorizarea centrului
conform procedurii de evaluare a capabilitatii tehnice. Furnizarea de servicii de accesibilizare in cadrul centrului. In proiect ne propunem
sprijinirea a 10 pers din GT sa faca scoala de soferi. Cele 10 pers vor utiliza masina achizitionata si adaptata in cadrul proiectului. De
asemenea, 3 pers cu dizab locomotorii din GT care doresc sa achizitioneze masini, vor beneficia de serviciile de asistenta ale centrului de
adaptare, fiindu-le adaptate masinile.
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

50262
Acces pentru toti – Accesul persoanelor cu dizabilitati la ocupare si servicii
POSDRU/1
65/6.2/S/14
2889

Dată începere:

20/05/2014

Dată finalizare:

19/11/2015

/

19-05-2014

Valoarea totală proiect:

9,599,560.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,599,526.94

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

2,849,392.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

2,792,404.16

LEI

Rambursare efectivă:

2,650,315.97

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din
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Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general: Promovarea unui pachet de măsuri eficiente pentru creşterea capacităţii de ocupare a GT (persoane cu dizabilităţi).
Prin activităţile proiectului se doreşte cresterea capacităţii de ocupare/ incluziune şi furnizare de măsuri inovatoare la 720 persoane cu
dizabilităţi. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi implicaţi şi 200 actori sociali relevanţi pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la
servicii (50 personal al agenţiilor publice/ private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulerabile, 50 persoane al
organizaţiiloe societăţii civile, 100 manageri). Obiectiv specific 1: Facilitarea accesului la piaţa muncii prin creşterea capacităţii a 720 de
persoane cu dizabilităţi de a-şi găsi un loc de muncă. 720 de persoane cu dizabilităţi vor beneficia de un program integrat de dezvoltare a
capacităţilor, competenţelor şi deprinderilor profesionale, cunoştinţelor şi stimei de sine. Obiectiv specific 2: Dezvoltarea de măsuri
inovatoare pentru sprijinirea ocupării persoanelor cu dizabilităţi.
Rezultate

ACTIVITATEA 1: - 2 vizite transnationale realizate, 9 participanti/vizita 1, 10 participanti/vizita 2, 5 zile/vizita. Vizita nr 1, derulata in
perioada 22 – 27.09.2014, vizita nr 2 derulata in perioada 02 – 07.11.2014; - 1 studiu masuri crestere grad ocupare/metode eficiente; - 1
propunere politica sociala, inregistrata la data de 16 dec 2014 la Secretariatul General a Guvernului Romaniei; - 1 campanie-seminar
organizata la data de 27 noiembrie 2014 la Teatrul Nottara din Bucuresti, cu 51 participanti. ACTIVITATEA 2: - 3 CIS infiintate/acreditate
in 3 localitati diferite, Suceava, Arad si Bucuresti; - 1 CIS+ dezvoltat ca si centru de accesibilizare in localitatea S, - achizitii realizate - 1
set de proceduri/instrumente servicii CIS, - 4 evenim lansare, aprox 50 partic/evenim ACTIVITATEA 3: - 1 procedura de recrutare GT, recrutate 883 pers cu dizab, 883 dosare de inregistrare GT, - 883 pers inregistrate in ACTIONWEB, - 805 pers evaluate complex (psih,
social, ocupational), - 805 pers informate/consiliate ocupational, - 805 pers din GT orientate vocational catre domeniile de FP.
ACTIVITATEA 4: - 748 persoane cu dizabibilitati au participat la calificare, - 704 pers cu dizab certificate (102,92%) - 37 cursuri
organizate, - 37 dosare curs intocmite, 22 cursuri niv I de 120 ore teorie, 240 ore practica (lucrator in comert, florar-decorator, ajutor
mecanic auto, agent de curatenie cladiri si mijloace de transport), 15 cursuri niv II cu evaluare initiala a competentelor de 360 ore (bucatar
operator introducere, validare si prelucrare date, telefonist). ACTIVITATEA 5: - 4 burse locuri de munca organizate, aprox 50 benef/bursa;
- 107 beneficiari de actiuni de asistenta directa pentru angajare ACTIVITATEA 6: - 10 autovehicole adaptate; - 1 autovehicul adaptat si
pregatit pentru concesionare catre scolile de soferi; - 20 locatii accesibilizate pt pers cu dizabilitati. ACTIVITATEA 7: 2 spoturi TV realizate
cu 40 difuzari pe canal mass-media cu acoperire nationala B1 TV; - 4 evenimente spectacol org, cu cel putin 50 participanti din
GT/eveniment: ? 389 participanti la evenimentul din Bucuresti organizat la data de 13 martie 2015; ? 320 participanti la evenimentul de la
Baia Mare organizat la data de 15 dec 2014; ? 225 de participanti la evenimentul de la Suceava organizat la data de 29 ianuarie 2015; ?
283 de participanti la evenimentul de la Arad organizat la data de 17 februarie 2015. ACTIVITATEA 8: - 4 seminarii, 4 localitati, 60
participanti manageri-potentiali angajatori de pers cu dizab din GT; - 4 seminarii, 4 localitati, 33 manageri (dealeri auto, scoala soferi).
ACTIVITATEA 9: - 1 conferinta transnationala organizata la data de 26 si 27 octombrie 2015 cu 107 participanti din care: o 51 personal a
agentiilor private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare o 56 personal a agentiilor publice care furnizeaza servicii sociale si de
ocupare ACTIVITATEA 10: - Fişe pontaj - Rapoarte activitate - Sedinte de lucru saptamanale evidentiate in procese verbale. ? comunicari
catre parteneri de proiect ACTIVITATEA 11: ? 1 plan informare/ vizibilitate/ transparenta; ? 13 conferinte prestabilite - conferinte de
lansare a proiectului in 4 locatii: 1. Baia Mare 17.07.2014; 2. Bucuresti 30 .10. 2014; 3. Arad la 28.11. 2014; 4. Suceava la 05.12.2014 conferinte de lansare centre incluziune sociala: 5. Baia Mare 20.11.2014; 6. Bucuresti 26.11.2014; 7. Arad la 03.12.2015; 8. Suceava la
09.12.2015; - conferinte de incheiere a proiectului in 4 regiuni: 9. Baia Mare 13.11.2015 10. Arad 16.11.2015 11. Bucuresti 17.11.2015
12. Suceava 17.11.2015 13. conferinta transnationala in Act.9, loc. Recea, jud Maramures, perioada 26 – 27.10.2015;

Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1 Identificarea şi formularea de măsuri şi intervenţii suport eficiente pentru incluziunea ocupaţională şi socială a
persoanelor cu dizabilităţi ACTIVITATEA 2 Dezvoltarea a 4 Centre de incluziune socială (CIS) pentru persoanele cu dizabilităţi.
ACTIVITATEA 3 Furnizarea de servicii care să faciliteze accesul GT la FP (informare şi consiliere vocaţională) pentru 720 de persoane cu
dizabilităţi ACTIVITATEA 4. Formarea profesională a 720 de persoane cu dizabilităţi ACTIVITATEA 5. Actiuni de asistenta in cadrul
centrelor de incluziune sociala pentru cautarea unui loc de munca a GT prin mediere intre beneficiari si angajatori ACTIVITATEA 6
“Furnizarea de masuri concrete de accesibilizare a ocuparii pers cu dizab, in conf cu Legea 292/2011 a Asistentei sociale (Art 32, alin 1)
si a Legii 448/2006 in cadrul Centrului de incluziune sociala dezv la P6 (CIS+). ACTIVITATEA 7. Campanie de schimbare a atitudinii
sociale cu privire la facilitarea GT la o viata activa. ACTIVITATEA 8. Campanii de inf si constientizare a agentilor econ cu privire la asig
egalitatii de sanse pt pers cu dizab. ACTIVITATEA 9 “Campanie de constientizare a specialistilor care furnizeaza serv sociale sau de
ocupare pers cu dizab. Activ se va desf cu colab P4, P5 si P6. Va fi org o conferinta transnat adresata specialistilor din org soc civile care
furniz serv sociale GT, personalului din institutii publice care furnizeaza serv GT pt 100 pers (comisiile de eval a gradului de handicap,
personal din directiile de asistenta sociala, agentiile de ocupare).” ACTIVITATEA transversală10. Managementul proiectului
ACTIVITATEA transversala 11. Informarea si publicitatea proiectului
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

ID:PEL102
Educatia, alternativa la saracie;
08L/07.11.2
014/SEE

Dată începere:

07/07/2014

Dată finalizare:

31/10/2016

/

07-11-2014
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Valoarea totală proiect:

878,314.85

LEI

Valoare eligibilă proiect:

878,314.85

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

94,068.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

94,068.00

LEI

Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:

LEI
Fondul Român de Dezvoltare Socială

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Proiectul "Educaţia alternativă la sărăcie" îşi propune să intervină în comunitatea romă Ponorâta din comuna Coroieni, judeţul
Maramureş, prin crearea unui centru de incluziune socială în măsură să ofere servicii integrate către copiii şi tinerii aflaţi în situaţie de risc
cu scopul creşterii gradului de acces la educaţia formală, non-formală, bunăstare, sănătate şi ocupare. Actorii principali implicaţi în
proiect, Primăria Coroieni în parteneriat cu organizaţiile ASSOC, CCF şi Grupul local de iniţiativă Ponorâta, vor colabora pe toată durata
proiectului în scopul implementării activităţilor propuse: înfiinţarea centrului, furnizarea serviciilor de tip "şcoală după şcoală" pentru 80 de
elevi, furnizarea serviciilor de acces la igienă şi sănătate, informarea şi consilierea copiilor, tinerilor şi părinţilor, organizarea campaniilor
de informare şi de sensibilizare pentru sănătate şi prevenirea bolilor, formarea, îndrumarea, consilierea vocaţională, dezvoltarea
abilităţilor de viaţă pentru 50 de tineri, formarea profesională continuă a personalului din serviciile de suport în domeniile de interes pentru
proiect şi alte servicii colaterale. Acţiunile proiectului respectă principiile transversale de bună guvernare, dezvoltare durabilă şi egalitate
de gen precum şi temele orizontale ale programului de incluziune socială, anti-discriminare, toleranţă şi înţelegere interculturală,
respectarea şi promovarea drepturilor omului. Caracterul inovator şi durabilitatea serviciilor propuse se alătură necesităţii şi urgenţei unei
intervenţii în cea mai săracă comunitate romă din România conform Institutului Naţional de Statistici.
Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei copiilor (80) şi tinerilor (30) aflaţi în situaţii de risc prin înfiinţarea unui
Centru de incluziune socială în comunitatea romă din Ponorâta care să ofere măsuri integrate pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc,
în măsură să îmbunătăţească accesul la educaţie formală, non-formală şi bunăstarea copiilor şi tinerilor.
Serviciile furnizate vor respecta principii şi valori care presupun complementaritate şi abordare integrată care să coreleze în acelaşi timp
mai multe nevoi ale beneficiarilor, cum ar fi : asigurarea unei mese pe zi, îngrijirea personală, nevoia de cunoaştere şi învăţare, nevoia de
socializare şi adaptare.
Centrul de incluziune socială Ponorâta va contribui la promovarea şi dezvoltarea unor măsuri inovative pentru copiii şi tinerii din
comunitate. Serviciile integrate pe care proiectul le va oferi beneficiarilor vor conduce la dezvoltarea unor aspecte importante privitoare la
educaţie, sănătate, informare, comunicare, cultură, ocuparea unui loc de muncă. Aceste aspecte vor participa la combaterea excluziunii
sociale şi asigurarea participării active a beneficiarilor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii.
Obiectivele proiectului
A) Incluziunea socială a 80 de copii şi 50 de tineri romi aflaţi în situaţii de risc din Ponorâta prin înfiinţarea unui Centru de incluziune
socială şi furnizarea de servicii integrate adaptate.
B) Îmbunătăţirea abilităţilor profesionale pe piaţa muncii şi a competenţelor de viaţă prin formare şi instruire pentru 50 de tineri aflaţi în
situaţii de risc prin oferirea unor programe specifice de suport.
C) Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat in furnizarea serviciilor integrate.
Rezultate

Înfiinţarea unui centru integrat nou care va genera schimbări şi îmbunătăţiri ale situaţiei pentru un număr de 130 de copii şi tineri, iar
secundar pentru un număr de 35 de familii
Pregătirea unei echipe de 20 de profesionişti formată din cadre didactice, asistenţi sociali, psihologi, consilieri vocaţionali, mediatori
sanitari şi voluntari care să furnizeze serviciile integrate, specifice de suport şi de instruire copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc;
Îmbunătăţirea frecvenţei şcolare pentru 80 de copii participanţi la activităţile integrate;
Creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa educaţiei în rândul familiilor de etnie romă pentru 35 de familii;
Formarea abilităţilor de de viaţă independentă în rândul a 50 de tineri de etnie romă participanţi la activităţile din Centrul de incluziune
socială Ponorâta;
Îmbunătăţirea pentru 130 de copii şi tineri a accesului la alte servicii adaptate nevoilor cum sunt: serviciile medicale, serviciile de
reprezentare în relaţia cu autorităţile prin intermediul Grupului de Iniţiativă Local, servicii sociale şi servicii de ocupare
Dezvoltarea unor relaţii relevante de parteneriat cu actori sociali, ong-uri, instituţii sau firme cu orientare către acţiuni de responsabilitate
socială;

Activităţi finanţate
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1. Managementul proiectului: planificare, organizare, implementare, control, raportare
2. Înfiinţarea Centrului cu o suprafaţă de 119,50 mp în vecinătatea şcolii şi crearea facilităţilor (infrastructurii sociale) necesare.
3. Furnizarea serviciilor de tip ”?coală după ?coală” pentru 80 de copii din clasele 0-IV
4. Informarea şi consilierea copiilor, tinerilor şi părinţilor
5. Furnizarea serviciilor de acces la igienă şi sănătate
6. Campanie de informare şi de sensibilizare pentru sănătate şi prevenirea bolilor.
7. Derularea de activităţi de formare, îndrumare, consiliere vocaţională, dezvoltarea abilităţilor de viaţă.
8. Formarea profesională continuă a personalului din serviciile de suport în domeniile de interes pentru proiect.
9. Implementarea planului de comunicare al proiectului.

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

57487
Economia sociala=progres social
POSDRU/1
73/6.1/S/14
8124

Dată începere:

14/01/2015

Dată finalizare:

31/12/2015

/

13-01-2015

Valoarea totală proiect:

10,066,226.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

10,066,226.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

803,502.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

803,502.00

LEI

Rambursare efectivă:

787,431.96

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea masurilor active de ocupare adresate unor grupuri de persoane cu o situatie dificila pe
piata muncii la nivelul regiunilor Nord-Vest si Centru. Grupul tinta este format din 510 de pers- toate someri de lunga durata din care 130
vor fi tineri iar 255 vor fi femei.
OBIECTIV SPECIFIC 1. Dezvoltarea cunostintelor si competentelor in vederea ocuparii la 510 de persoane din GT din regiunile de
implementare.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Cresterea numarului de persoane ocupate din GT prin promovarea unor initiative locale in colaborare cu actorii
sociali relevanti.

Rezultate

Toti indicatorii au fost atinsi

Activităţi finanţate

Furnizarea serviciilor de informare si consiliere
Dezvoltare competente profesionale pentru 510 pers SLD
Organizarea in cele 2 regiuni a 10 intalniri cu actori sociali relevanti pentru ocupare, in special angajatori din comunitati, ca initiative locale
de sprijinire a ocuparii.
Activitati de stimulare a ocuparii (burse locuri de munca) si autoocuparii (asistenta antreprenoriat).
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Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

ID:PEH078
Iniţierea de Grupuri locale de Educatie parentală nonformală şi transfer multiregional de bune
practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflaţi în situaţii familiale de risc
33H/SEE/1
/
14-07-2015
4.07.2015

Dată începere:

14/07/2015

Dată finalizare:

31/10/2016

Valoarea totală proiect:

1,014,040.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

1,014,040.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

270,426.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

270,426.00

LEI

Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:

LEI
Fondul Român de Dezvoltare Socială

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

îşi propune să promoveze crearea unui model pentru dezvoltarea şi consolidarea de iniţiative locale în două regiuni de dezvoltare
(Regiunea de Nord Est – judeţele Suceava şi Iasi şi regiunea de Nord Vest – judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud) ce vizează atât
îmbunătăţirea unor metodologii şi instrumente de lucru cu persoane din grupuri vulnerabile, cât şi dezvoltarea unor compenenţe noi
pentru specialişti în serviciile sociale, autorităţi locale şi regionale şi actori din societatea civilă care să contribuie la reducerea
disparităţilor sociale din Spaţiul Economic European (SEE).
Rezultate

A.P.1.1 Activitatea pregatitoare: Organizarea echipei de management si de implementare si organizarea procedurilor si activitatilor
specifice ale proiectului
Raportare către Promotorul Proiectului a progresului înregistrat pe activităţi; Contracte de voluntariat/ CIM/ Fişe post/ decizii de încetare/
Rapoarte de activitate, pv şedinţe, tabel participanţi
A.P.1.2 Activitatea pregatitoare: Organizarea si derularea achiziţiilor publice
Realizare achiziţiile publice alocate în proiect, cu respectarea Planului general, a procedurilor, a Bugetului şi a Diagramei Gantt
AS.2.1 Activitatea specifica: Studii menite sa actualizeze informatiile si instrumentele cu privire la nevoile specifice ale persoanelor din
grupul ţintă
Lista standarde asistentă copii şi tineri în situaţii de risc
Practici actuale: Servicii suport pentru copii cu părinţi plecaţi în străinătate
Realizarea unei sinteze a studiilor identificate in vederea realizarii unei analize a studiilor si analizelor existente pana in prezent referitoare
la educatia parentala - Sinteză studii
30 chestionare de evaluare a nevoilor GT părinţi aplicate
40 chestionare de evaluare a nevoilor GT specialişti aplicate
6 fise comunitati completate
10 studii de caz copii aflaţi în situaţii de risc întocmite
12 interviuri cu specialistii din GLEP realizate şi transcrise
2 propuneri chestionare grupuri vulnerabile
plan de acţiuni privind incluziunea socială a romilor
studiu asupra strategiei Guvernului României privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 20112020
rezumat studiu document ”Acces egal la educaţiei de calitate pentru romi”
A.S.2.2 Desfăşurarea a 2 campanii de informare şi constientizare în cele 2 regiuni de dezvoltare din proiect cu privire la tematica
dezvoltată în proiect şi diminuarea inegalităţilor, promovarea incluziuni sociale în comunităţi defavorizate/izolate
În cadrul subactivităţii 2.2.3, 178 persoane au participant la Campania de informare şi conştientizare în regiunea de nord vest pe temele
specifice abordate în proiect: incluziune socială, inegalitate şi marginalizare, diversitate şi non-discriminare, fiindu-le distribuite şi ghidul
obiective generale
În cadrul subactivităţii 2.2.4, au fost desfăşurate activităţi pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor la autorităţi publice locale şi
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organizaţii nonguvernamentale din judeţele SĂLAJ (02.03.2016 - Centrul ?colar pentru Educaţie Incluzivă ?imleu Silvaniei, Centrul de
plasament pentru copii cu dizabilităţi ?imleu Silvaniei, Fundaţia Aşezământul Filantropic Sfintii Apostoli ?imleu Silvaniei, ?coala
gimnazială Silvania, ?imleu Silvaniei), Satu Mare (11.03.2016 - Asociaţia Naţională a Surzilor din România – filiala Satu Mare, ANR Asociaţia Nevăzătorilor din România-filiala Satu Mare, Căminul de zi „Sf. Iacob” pentru vârstnici al Organizaţiei Caritas) şi CLUJ
(21.03.2016 - Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj Napoca, Centru de zi ”?ara Minunilor”, ?coala Ion Creanga Cluj Napoca)
În cadrul subactivităţii 2.2.5 au fost aplicate un număr de 138 de chestionare de evaluare a campaniei de informare şi conştientizare
AS.2.3. Organizarea de Activităţi de tip reţea/structuri formale de cooperare pentru ajustarea, testarea si facilitare transferului de bune
practici (planuri locale, metodologii, instrumente) la nivel local si multiregional in vederea cresterii accesului grupurilor vulnerabile la
incluziunea sociala
semnare 9 acorduri de colaborare incheiate cu: Cabinet individual de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Asociaţia Profesională
Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Maramures, SPAS Sighet,
Fundaţia Casa Familiala Madre Columba Sighetu Marmaţiei, Primaria Somcuta Mare, Scoala Gimnaziala Grigore Silasi (Beclean), Scoala
Gimnaziala Petris, Primaria Comunei Dumitrita
Workshopul cu tema ”Grup de sprijin pentru copii cu ataşament nesigur”
Seminarul cu tema ”Conştientizarea părinţilor romi de trebuinţele şcolare ale copiilor prin informare administrativă”
AS.2.4. Organizarea si desfasurarea de sesiuni de Instruiri si informări adresate unui nr. de 224 de persoane din Grupului ţintă categ. 1, 2
si 3 si 560 pers. GT Părinţi /tutori, ce va cuprinde comunităţi cu populaţie roma inclusiv pe teme precum Egalitatea de gen, Egalitatea de
sanse, Intelegerea culturala, Reducerea discriminarii
subcontractarea organizarii serviciilor de instruire formală - educaţie parentală
21 de specialisti certificati ca educatori parentali
S-au organizat 21 de sesiuni de educatie parentala cu parinti ai caror copii se afla in situatii de risc - 10 participanţi şi 8 întâlniri pentru
fiecare grup (12 grupe din judeţul Maramureş şi 9 grupe din judeţul Suceava), în comuna de provenienţă a cursanţilor sau cât mai
aproape de aceasta)
S-au asigurat materialele informative destinate părinţilor
S-au monitorizat şi supervizat cursurile de Educaţie Parentală
s-au organizat 2 sesiuni de instruire Egalitatea de gen şi Egalitatea de şanse
AS.2.6 Dezvoltarea Grupurilor Locale de Educaţie Parentală (GLEP) ca structuri non-formale la nivel local de tip participativ pentru planuri
de acţiune şi instrumente destinate reducerii riscului de excludere socială a copiilor şi tinerilor din familii defavorizate.
Constituire 6 Grupuri locale de Educaţie Parentală în comunităţile Baia Mare, ?omcuta Mare, Sighetu Marmaţiei, Beclean, Cetate,
Dumitriţa
36 specialişti selectaţi pentru grupurile locale de educaţie parentală, reprezentanţi ai unor entităţi publice, ai unor organizaţii
nonguvernamentale, ai unor asociaţii profesionale
A3 Publicitatea şi vizibilitatea proiectului
asigurare activităţi de comunicare şi promovare, publicitate şi informare despre proiect
GELP PLUS cf. ACT ADITIONAL Nr.3 din 29.04.2016
Activitatea 1.1.1
Constituirea si organizarea activitatii echipei de implementare, inclusiv la nivelul partenerilor, si incheirea CM pentru experti cu Fise de
post
CIM, AA, Fise post, dosare resurse umane (CV semnat si datat,copii acte studii, calificari, copie CI, certificat medical apt de angajare de
la medicul de medicina muncii, fişă de instruire la angajare privind sănătatea şi securitatea în muncă, luare la cunoştinţă ROI), notificari
Activitatea 4.4
4.Publicitatea si vizibilitatea proiectului PLUS 4.4. Intretinerea unei pagini/adrese de Social media PLUS
postari pe pagina de facebook a partenerului 3 https://www.facebook.com/AsociatiaCCF
Transmitere informatii PP
Activitatea 5.1.2 Studiu de evaluare a grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni cu privire la indicatori ai satsifacerii nevoilor
aplicare 32 chestionare pentru copii
realizare 15 interviuri focus-grup pentru părinţi
Activitatea 5.3.2
5.3 PLUS: Dezvoltarea a 10 parteneriate EDUCATIA TIMPURIE REDUCE EXCLUDEREA
Incheierea a 5 parteneriate Educaţia timpurie reduce excluderea cu 1 ONG şi cu 4 instituţii de învăţământ: cu Asociaţia VIS JUVENTUM,
Scoala Gimnazială Baia Sprie, Scoala Vasile Alecsandri din Baia Mare, Scoala Gheorghe Lupan din Grosi
Activitatea 5.7 Activitati de informare si instruire nonformala pe teme de medicina sociala si psihopedadogie speciala pentru 120 de
parinti din 10 comunitati din care 30 de etnie roma.
- Protocol colaborare Penitenciar Baia Mare/ angajare formatori/ recrutare beneficiari/ demarare grupe
Activitatea 5.8 Programe de Educatie remediala si Scoala dupa scoala in 21 comunitati pentru 210 de copii aflati in risc de parasire
timpurie a scolii din care 60 de etnie roma.
- stabilire de parteneriate/ angajare formatori/ recrutare beneficiari/ demarare grupe
Activitatea 5.9 Activitati de educatie comunitara prin actiuni de tip Scoala de vara si Scoala de duminica pentru 200 de copii si 200 parinti
cu educatie precara din a 10 comunitati
- stabilire de parteneriate/ angajare formatori/ recrutare beneficiari/ demarare grupe

Activităţi finanţate

Activităţile din cadrul proiectului ,,Iniţierea de Grupuri locale de Educatie parentală nonformală şi transfer multiregional de bune practici
pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflaţi în situaţii familiale de risc - GLEP” cod PEH078, vizează participarea
tuturor părţilor relevante din comunităţile selectate. Astfel rezultatele proiectului vor putea fi vizibile la nivelul persoanelor din cele 4
categorii de grupuri ţintă eligibile:
Factori de decizie şi specialişti din autorităţi/instituţii/servicii;
Factori de decizie şi specialişti din Organizaţii nonguvernamentale ce lucrează cu grupuri vulnerabile;
Membri ai unor asociaţii profesionale din domeniul social (asistenţi sociali, mediatori sociali, mediatori medicali, etc)
Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, părinţi/tutori/familii cu copii şi tineri în situaţii de risc.
Totodată prin activităţile implementate şi prin implicarea tuturor acestor entităţi se are în vedere dezvoltarea unor relaţii de parteneriat
între factorii interesaţi implicaţi în promovarea incluziunii sociale şi în combaterea discriminării, precum şi adoptarea unor măsuri
coerente, atât la nivel local cât şi regional, care să respecte principiile transversale şi obiectivele orizontale promovate de Programul
RO10 – "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea
incluziunii sociale" (CORAI):
Buna guvernare
Dezvoltare durabilă
Egalitate de gen
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-

Egalitate de şanse
Înţelegere interculturală
Reducerea discriminării
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

Mentoring Pathways toward Employment
2015-1R O 0 1 K A 2 0 4 0 1 5 1 4 6

Dată începere:

01/11/2015

Dată finalizare:

31/10/2017

/

13-11-2015

Valoarea totală proiect:

1,010,772.08

EURO

Valoare eligibilă proiect:

1,010,772.08

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

166,117.75

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

166,117.75

EURO

Rambursare efectivă:

0.00

EURO

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

4.43 LEI din data

13-11-2015

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Developing basic and transversal skills using innovative methods Reducing disparities in learning outcomes affecting disadvantaged
learners ncreasing labour market relevance of VET
Rezultate

expected results: MPATH project goals are: 1) Develop new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning in
context of career guidance in labour market, building on lessons learnt from MOMIE and MEGAN projects’; 2) Identify the suitable profile
and competencies to support or perform mentoring programs within companies, including delivering it in working contexts; 3) Design a
Mentoring model to improve competencies, namely with low skilled and long term unemployed workers, to enter in the labour market and
maintaining their job place; 4) Pilot a mentoring model to support small and medium companies and non-profit organisations (SME/O’s)
retaining low skilled and long term unemployed adults (young-adults and adults), increasing the learning curve and productivity of those
adults with high difficulties to re-enter in the labour market; 5) Perform an randomized control trial to evaluate the mentoring model
consistency, both in terms of training courses delivered; train the mentors and train the mentors trainers, mentoring implementation and
job place retention. These desired results will lead to what is expected either in intellectual outputs, multiplier events or learning, training
and teaching activities and indicators of achievement description. In detail, the following results are expected during MPATH project: - 1
practice exchange framework that will integrate information about active employment policies at EU level and facilitate the exchange of
knowledge between partners - 1 active employment policies review final report: focus on mentoring programs review in SME/O’S and
correlating labour market incentives schemes. It will also include some case studies about best practices founded - 3 skills blueprints with
the competencies assessment of Mentoring Coordinators, Mentors’ Trainers and mentees’: definition of competencies, key behavioural
indicators, scales and levels of progression (in terms of skills, competences and knowledge) - 1 manual/guide that includes low skilled
and long term unemployed mentoring model implementation manual – model piloting: recruitment, selection, courses duration, testing
period and evaluation features to be adapted to the reality of each participating country - 2 training curricula: 1 Mentors Coordinators and
other Mentors’ Trainers – it will be created according to competencies tool (blueprint) and will include overall schedule, session plans,
contents and pedagogic games - 4 pilot training courses for Mentoring Coordinators – one training course per country, with at least 8
trainees per country (32 mentoring coordinators), from the HR department from SME/O’s (profit or non-profit). They will be chosen in
collaboration with SME/O’s associations that will participate in the developed training course - 1 pilot training course for Mentoring
Coordinators per country, , compiling the one from each country - 4 pilot training courses for Mentors - one training course per country.
The Mentors will be a group of workers from SME/O’s at least 8 per country (32 persons) - 1 pilot training the mentors course report,
compiling the one from each country - 1 mentoring process piloting per country, covering at least 1 mentee per mentor trained (8 per
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country and 24 in the project), during 6 months. - 3 mentoring process reports per country (12 in total): initial, intermediate and final, using
common, simple standard tools. - 1 transnational (multi-langue) online learning platform – set up to support training courses
implementation, conjoint transnational training activities and piloting actions - 2 e-learning courses – will serve as a complement to the
class session program and content - translated to partner languages - 1 LMS User Guide - will include step-by-step how to access and
manage the online learning platform and be available for administrators and trainers (mentors coordinators) - 1 final guide - available to all
stakeholders; include step-by-step mentoring implementation in SME/O’s. The guide will integrate the training program, the
implementation process (use of LMS, conjoint activities), implementation guidelines, key success factors, and learning’s evaluation

Activităţi finanţate

The priorities were chosen taking into account the main goal of MPATH project which is creating a mentoring model to help low skilled
and long term unemployed workers to enter in the labour market and maintaining theirs job place.
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

ID:PEL103
Centru multifunctional Educatia-Viitorul Comunitatii pentru reducerea inegalitatilor si promovarea
incluziunii sociale in comuna Coltau; ID:PEL103
03L/SEE/07
/
07-07-2014
.11.2014

Dată începere:

07/07/2014

Dată finalizare:

31/10/2016

Valoarea totală proiect:

776,669.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

776,669.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

76,497.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

76,497.00

LEI

Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:

LEI
Fondul Român de Dezvoltare Socială

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Proiectul "Centru Multifuncţional Educaţia - Viitorul comunităţii pentru reducerea inegalităţilor şi promovarea incluziunii sociale în comuna
Coltău, judeţul Maramureş" se încadrează în obiectivele programului prin implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente de
combatere a marginalizării sociale şi de îmbunătăţire a accesului la servicii de educaţie, servicii sociale, de sănătate şi de ocupare în
rândul grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, aflaţi în situaţii de risc. Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 92 de copii, 84 de
tineri, 95 de părinţi şi 6 voluntari din cadrul comunităţii. Proiectul vine în sprijinul incluziunii sociale a populaţiei de etnie romă prin
stimularea participării la educaţie a acestora.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii membrilor comunităţii rome în contextul abordării integrate a nevoilor
educative, sociale, de sănătate şi ocupare, prin metode educative formale şi non-formale.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Programului prin oferirea de servicii sociale integrate copiilor şi tinerilor de etnie
romă aflaţi în situaţii de risc: abandon şcolar, sărăcie, marginalizare, excluziune socială. Aceste situaţii sunt generate de o serie de factori
dintre care, cel mai important îl constituie nivelul redus de educaţie. De asemenea, proiectul creează condiţii pentru implicarea mai activă
a părinţilor/tutorilor în evoluţia copiilor şi tinerilor prin programul "?coala Părinţilor" care cuprinde activităţi de dezvoltare a abilităţilor
parentale. Proiectul defineşte clar grupul ţintă şi nevoile sale prin furnizarea de date cantitative şi calitative. Obiectivele şi activităţile
proiectului sunt corelate cu nevoile identificate şi contribuie la satisfacerea acestora şi la atingerea rezultatelor aşteptate ale programului:
- sprijinirea incluziunii socio-educative prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru un număr de 92 de copii cu vârsta cuprinsă între
3-15 ani şi 84 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care contribuie la îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea fenomenului de
abandon şcolar; - sprijinirea incluziunii socio-profesionale prin furnizarea de cursuri de specializare pentru un număr de 28 de lucrători cu
membrii comunităţilor rome din microregiune şi calificarea profesională a unui număr de 28 de persoane din cadrul comunităţii prin cursuri
de calificare acreditate ANC; - îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă în cazul copiilor şi tinerilor prin activităţi de dezvoltare personală şi
formare a deprinderilor pentru viaţa independentă; - organizarea şi derularea unei campanii în scopul creşterii nivelului de conştientizare
a nevoii de a beneficia de educaţie în rândul familiilor de etnie romă, dar şi a membrilor comunităţii în general; - creşterea accesului şi
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participării a unui număr de 24 de copii la educaţia preşcolară;

Rezultate

Un număr de 92 de copii cu vârsta cuprinsă între 3-15 ani vor beneficia de servicii educative complementare activităţii didactice prin care
li se va asigura îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe sociale şi educative noi. Prin serviciile oferite
vizăm şi creşterea accesului şi a participării copiilor la educaţie preşcolară.
Prin activităţile proiectului urmărim pe de o parte dezvoltarea competenţelor sociale, de apartenenţă la grup, de reprezentare şi utilizare a
TIC, iar pe de altă parte prin serviciile integrate pe piaţa muncii (consiliere, orientare şcolară şi vocaţională, mediere) dorim creşterea
numărului tinerilor din cadrul comunităţii ce şi-au găsit un loc de muncă.
Infrastructura socială creată răspunde şi acoperă nevoile tuturor categoriilor sociale aflate în situaţie de risc. În acest sens, centrul
dispune de două săli de activităţi destinate copiilor ce pot fi utilizate în egală măsură şi de către tineri, un cabinet de consiliere individuală
pentru a respecta dreptul la confidenţialitate în cadrul actului de consiliere individuală, o sală multifuncţională ce va servi tinerilor şi
adulţilor, sală în care se vor desfăşura cursurile de formare profesională şi calificare. Pornind de la realitatea că în cadrul comunităţii
rome, încă de la vârste tinere cuplurile au copii, am anexat acesteia un spaţiu de joacă cu un perete de sticlă prin care părinţii să îşi vadă
în permanenţă copiii. Pentru a asigura igiena corporală la intrarea în centru au fost proiectate spaţii de igienizare. Pentru facilitatrea
membrilor comunităţii, centrul a fost proiectat în mijlocul comunităţii.
Prin serviciile furnizate în cadrul centrului se acoperă facilitarea accesului la educaţia nonformală, educaţie parentală, formare
profesională, angajare şi incluziune socială.
La nivelul comunităţii, până în prezent părinţii/tutorii nu au beneficiat de servicii de suport din cauza lipsei personalului specializat şi a
infrastructurii sociale ce să permită accesul la acest tip de servicii. Părinţii vor fi încurajaţi să participe la acest tip de servici în perioada în
care copii lor vor beneficia de serviciile educative.
În cadrul proiectului vor fi selectaţi un număr de 6 voluntari ce vor fi incluşi în cadrul unor programe de formare profesională ce va viza
ocupaţiile de consilier vocaţional (2 persoane) şi mediator social (4 persoane). Aceştia vor fi încurajaţi şi asistaţi din partea partenerilor în
furnizarea serviciilor de facilitarea accesului pe piaţa muncii şi accesarea resurselor comunitare.
Un număr de 74 de copii şi tineri reprezentaţi de un număr de 34 copii (11 -15 ani) şi 40 tineri (16-24) vor beneficia de programele de
formarea a deprinderilor de viaţă independentă ce vizează formarea următoarelor competenţe în domeniul deprinderilor de viaţă zilnică,
domeniul deprinderilor privind gestiunea locuinţei şi folosirea resurselor comunitare, deprinderi privind managementul banilor, deprinderi
privitoare la îngrijirea personală, deprinderi vizând dezvoltarea socială.
Un număr de 46 de persoane din rândul tinerilor cu vârsta peste 16 ani şi a părinţilor copiilor ce frecventează Centrul Multifuncţional, vor fi
incluşi în cadrul unui program de mediere în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii a acestora. Medierea vizează potrivirea profilului
psihoaptitudinal stabilit prin consilierea vocaţională şi profilul ocupaţional al posturilor vacante existente pe piaţă. În acest context, spre
finalul proiectului se va organiza o bursă a locurilor de muncă.
Pentru promovarea egalităţii de şanse şi a accesului la formare profesională, un număr de 28 persoane vor beneficia de formare
profesională în ocupaţiile: zidar, pietrar, tencuitor şi confecţioner produse textile. Planificarea acestei activităţi s-a realizat la începutul
proiectului pentru a-i coopta în realizarea infrastructurii sociale (conform procedurii, 2/3 din perioada cursului are caracter practic).
Prin acest indicator se asigură contribuţia de rezultatele aşteptate în cadrul programului ce vizează profesionişti mai bine pregătiţi.
Specialiştii selectaţi aparţin unor comunităţi cu populaţie de etnie romă şi care vor avea capacitatea de a replica serviciile furnizate în
cadrul Centrului prin internalizarea setului de instrumente şi a procedurilor de lucru.

Activităţi finanţate

1.Activităţi premergătoare
1.1 Stabilirea echipei de management /de implementare a proiectului
2. Derulare achiziţii
2.1 Achiziţii servicii : audit financiar
2.2 Achiziţii bunuri, echipamente şi consumabile
2.3 Achiziţii lucrări de construcţii
2.4 Elaborare documentaţie tehnică
2.5 Achizitie dirigenţie de şantier
2.6 Obţinere avize şi racorduri
3. Amenajare spatiu
3.1 Execuţie lucrări de construcţii
4. Publicitatea si vizibilitatea proiectului
4.1 Informarea şi publicitatea proiectului
4.2 Conferinţă de lansare a proiectului
4.3 Eveniment de inaugurare a Centrului Multifuncţional
4.4 Campania “Toată viaţa învăţăm”
4.5 Promovarea Centrului de voluntariat
4.6 Conferinţa de încheiere a proiectului
4.7 Materiale promoţionale
5. Activităţile proiectului
5.1 Furnizarea programului de tip „şcoală după şcoală”
5.2 Activităţi educative extracurriculare
5.3 Consiliere vocaţională şi orientare profesională pentru copii
5.4 Consiliere pentru copil şi familie
5.5 Promovarea şi derularea de activităţi educative în rândul tinerilor
5.6 Furnizarea unor cursuri de iniţiere
5.7 Crearea unui Centru de Asistenţă pentru Incluziunea membrilor comunităţii rome în cadrul Centru multifuncţional „Educaţia - Viitorul
Comunităţii”
5.8 Consilierea vocaţională şi formare profesională
5.9 Furnizarea de servicii de mediere pe piaţa muncii interne
6. Alte activităţi
6.1 Managementul proiectului
7. Audit
7.1 Audit financiar
8. Raportare intermediara si finala
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Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

56292
Competent şi ocupat pe piaţa muncii
POSDRU/1
68/6.1/S/14
6180

Dată începere:

01/10/2014

Dată finalizare:

31/12/2015

/

22-09-2014

Valoarea totală proiect:

9,773,009.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

9,750,199.55

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

1,544,218.00

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

1,513,333.64

EURO

Rambursare efectivă:

1,377,814.44

EURO

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptului de economie sociala la nivelul regiunilor Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest
Oltenia si Vest, ca instrument de dezvoltare durabila, adresate cresterii calitatii vietii Grupului Tinta
Rezultate

Activitatea 1: 802 persoane beneficiare identificate 802 persoane beneficiare consiliate Activitatea 2: 802 de persoane orientate
organizarea targurilor Activitatea 3: 4 cursuri acreditate 17 grupe FP initiate/demarate Activitatea 4: 11 SES_uri infiintate 44 locuri de
munca create 37 pers din GT angajate in SES Activitatea 5: 1 eveniment promovare 4 campanii regionale in cate 4 scoli din fiecare
regiune (16 evenimente promovare), 1 concurs cu 4 castigatori, 1 scoala/regiune 3 vizite transnationale la P3 a cate 5 zile/vizita
Activitatea 6: 1 set proceduri activităţi -sedinţe săptămânale organizate, -contracte de muncă, -fişe post, -rapoarte activităţi, - fişe pontaj, plan achiziţii, f-lux financiar lunar, -documente contabile, dosare achiziţii, documente prevăzute de legislaţie şi de instrucţiunile
finanţatorului 12 cereri plata depuse 1 cerere lichidare depusa 10 notificari realizate 5 cereri de rambursare realizate 8 acte aditionale
realizate 34 Mat Publicat Mass-Media 32 ev Promovare(11 ev Lansare SES A4, 17 ev A5, 2 conf, 1 Campanie Radio, 1 Campanie TV A6
Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere - acces pe piata muncii la nivelul GT ACTIVITATEA 2. Furnizarea
serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca ACTIVITATEA 3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională
pentru 400 persoane din GT ACTIVITATEA 4. Infiintarea si functionarea a 11 structuri de economie sociala in domeniul colectarii uleiului
uzat in regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest ACTIVITATEA 5. Activităţi de marketing si promovarea SES si
protectiei mediului ACTIVITATEA transversala 6. Managementul proiectului
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Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

56179
Economia socială – instrument de creştere a calităţii vieţii
POSDRU/1
68/6.1/S/14
6120

Dată începere:

01/10/2014

Dată finalizare:

31/12/2015

/

22-09-2014

Valoarea totală proiect:

9,144,758.60

LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,144,758.60

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

3,814,844.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

3,814,844.00

LEI

Rambursare efectivă:

3,738,547.12

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea conceptului de economie sociala la nivelul regiunilor Nord-Vest, Centru si Vest, in
vederea cresteriicalitatiivietii pentru 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250
persoane de etnie roma.
OBIECTIV SPECIFIC 1. Imbunatatireacunostintelor si competentelor la 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2
copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma pentru valorificarea fortei de munca din regiunile Nord Vest, Centru si
Vest.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea pe durata proiectului in regiunile Nord Vest, Centru si Vest a 11 structuri de economie sociala.

Rezultate

REZULTATE A1. Cresterea nivelului de inf si cunostinte cu privire la piata muncii si dezv prof prin inf si consiliere:1 procedura activ, 1
studiu masuri de incluziune, 1 propunere de politica de incluziune ptadministratia locala, 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au
mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma recrutati in GT, 700 dosare participanti (acte identitate,
formular inregistrare, contract furniz servicii, delaratii pe proprie raspundere, fise informare, fise eval interese etc), 400 beneforientaticatre
FP (A3).
REZULTATE A2. Crestereasanselor de ocupare prin potrivirea ofertei cu cererea (orientare si mediere):1 procedura act, 250 femei in
situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma, 700 dosare participanti
(fise consiliere prof, CV etc), 700 pers mediate cu piata muncii, 700 CV-uri realizate si incarcate in portalul web de ocupare, 3 targuri de
locuri de munca, 50 beneficiari/ targ, aprox 150 beneficiari din GT.
REZULTATE A3. Imbunatatireacompet la 400 pers vuln din GT: 4 cursuri in competente antreprenoriale de 60 ore (total 240 ore); 10
cursuri de calificare nivel I, total calificare 3600 ore, 2 cursuri nivel II cu examen initial de competente de 360 ore/curs, total nivel II 720.
Total ore instruire furnizate: 4560; cu participarea in medie de 25 pers/curs din GT, 4 certificari noi de cursuri; 16 de dosare curs, 16 de
cursuri aprobate, 400 de absolventi, 400 pers instruite, 400 diplome tip CNFPA emise.
REZULTATE A4. Infiintarea a 11 SES: 53 locuri de munca create, 53 pers angajate, 11 SES functionale (dotate) 6 luni pe perioada de
implempr, 53 locuri de munca mentinute cel putin 12 luni dupa finalizarea pr; SES infiintate: 1 in urban si 10 in rural. Vor fi infiintate 7 SES
ca Centre de meditatii pentru copii– CAEN: 8560 (Alte servicii suport ptinvatamant, 1 urban, 6 in rural; 1 SES Catering - CAEN: 5621
(Activitati de alimentatie/catering pentru evenimente) in rural; 1 SES ca Unitate medico-sociala – CAEN: 8710 (Activitati ale centrelor de
ingrijire medicala) in rural; 2 SES ca Ingrijire socio-medicala – CAEN 8690 (Alte activitati referitoare la sanatatea umana) in rural. 2 SES
vor fi infiintate cu sprijinul S, 3 cu sprijinul P1 si 6 cu sprijinul P2; 53 pers angajate in SES, din care cel putin 38 din GT, 53 contracte
munca, 53 fise post, 11 organigrame, 11 ROI, 11 evenim de lansare SES.
REZULTATE A5. Transfer transnational de bune practici: 2 grupuri, 2 vizite, 5 zile/vizita, grupul 1: 15 experti (echipa implem, echipa
management), grupul 2: 11 manageri SES si 2 experti ca insotitori, 2 rapoarte de vizita.
REZULTATE A transversala 6: Asigurarea implem act pr. si atingerii indic: 6 intalniri lucru grup parteneri; 1 set proceduri activitati, 1 set
planificari/act, 1 instrum monitorizare grad implem act, 1 instrum monitorizare grad atingere indicatori, sedintesaptamanale de org,
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contracte munca, fise de post, rapoarte act, fise pontaj, plan achizitii, flux financiar lunar, doc contabile, dosare achizitii cu doc prevazute
de legislatie si instructiunifinantator, 1 cerere prefinantare, 5 cereri de rambursare, notificari si acte aditionale. 1 plan de asigurare a inf,
vizib si transp proiectului, 1 conf de lansare a proiectului si 1 conf de incheiere a proiectului, 16 comunicate de presa (2 la conf
demarare/incheiere, 3 pt A2, 11 pentru A4); 1 spot radio, 1 spot TV, 2000 pliante, 2 roll-up-uri, 1 banner, cel putin 16 materiale publicate
mass-media, 1 site proiect, evenimsustinute pentru implem: 16 (3 in A2, 11 in A4, 2 in A6).

Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1. Informarea si consilierea profesionala a 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii
monoparentale si 250 persoane de etnie roma.
ACTIVITATEA 2. Furnizarea serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca.
ACTIVITATEA 3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru 400 pers din GT.
ACTIVITATEA 4. Infiintarea si functionarea a 11 structuri de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Centru si Vest.
ACTIVITATEA 5. Schimb de bune practici transnationale.
ACTIVITATEA transversala 6. Managementul proiectului.

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

56303
Economia sociala- responsabilitate sociala de la nord la sud
POSDRU/1
68/6.1/S/14
4855

Dată începere:

01/10/2014

Dată finalizare:

31/12/2015

/

22-09-2014

Valoarea totală proiect:

9,592,176.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,592,176.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

1,384,198.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

1,384,198.00

LEI

Rambursare efectivă:

1,356,514.04

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea activitatilor de economie sociala la nivelul regiunilor Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov,
in vederea cresteriicalitatiivietii pentru 50 de tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, 200 femei
in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma.
OBIECTIV SPECIFIC 1. Dezvoltarea de cunostinte si competente noi pe durata proiectului la 50 de tineri care parasesc sistemul
institutionalizat de protectie a copilului, 200 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si
250 persoane de etnie roma.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea pe durata proiectului a 14 structuri de economie sociala care sa furnizeze servicii de ocupare in
regiunile Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov.

Rezultate

REZULTATE A1. Cresterea nivelului de inf si cunostinte cu privire la piata muncii si dezv prof prin inf si consiliere:1 procedura activ, 1
studiu masuri de incluziune, 1 propunere de politica de incluziune ptadministratia locala, 50 de tineri care parasesc sistemul
institutionalizat de protectie a copilului, 200 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si
250 persoane de etnie roma recrutati in GT, 700 dosare participanti (acte identitate, formular inregistrare, contract furniz servicii, delaratii
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pe proprie raspundere, fise informare, fise eval interese etc), 400 beneforientaticatre FP (A3), 700 subventii furnizate.
REZULTATE A2. Crestereasanselor de ocupare prin potrivirea ofertei cu cererea (orientare si mediere):1 procedura act, 50 de tineri care
parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, 200 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii
monoparentale si 250 persoane de etnie roma, 700 dosare participanti (fise consiliere prof, CV etc), 700 pers mediate cu piata muncii,
700 CV-uri realizate si incarcate in portalul web de ocupare, 2 targuri de locuri de munca, 50 beneficiari/ targ, aprox 100 beneficiari din
GT.
REZULTATE A3. Imbunatatireacompet la 400 pers vuln din GT: 2 cursuri in competente antreprenoriale de 90 ore (total perfectionare 180
ore); 14 cursuri de calificare nivel I, total calificare 5040 ore, total ore instruire furnizate: 5220; cu participarea in medie de 25 pers/curs din
GT, 4 certificari noi de cursuri; 16 de dosare curs, 16 de cursuri aprobate, 400 de absolventi, 400 pers instruite, 400 diplome tip CNFPA
emise.
REZULTATE A4. Infiintarea a 14 SES: 55 locuri de munca create, 55 pers angajate, 12 SES functionale (dotate) 6 luni pe perioada de
implempr, 55 locuri de munca mentinute cel putin 12 luni dupa finalizarea pr; SES infiintate: CAEN 8730 – Activităţi ale căminelor de
bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure; CAEN nr. 8790 - Alte activităţi de asistentă socială,
cu cazare n.c.a; CAEN nr. 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; CAEN nr. 8891 – Act de îngrijire zilnică pentru copii+7021
Act de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării; CAEN 4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; CAEN 9601
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană; CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte; CAEN
nr. 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite; 5 cu CAEN 4719
de comercializare produse tradiţionale ardeleneşti, din care unul va functiona si cu servicii de aprovizionare a celorlalte 4 (din care 2 in
urban); CAEN 8211, punând la dispoziţie urm servicii: Planificare financiară; 55 pers angajate in SES, din care cel putin 40 din GT, 55
contracte munca, 55 fise post, 14 organigrame, 14 ROI, 2 evenim de lansare SES.
REZULTATE A transversala 5: Asigurarea implem act pr. si atingerii indic: 6 intalniri lucru grup parteneri; 1 set proceduri activitati, 1 set
planificari/act, 1 instrum monitorizare grad implem act, 1 instrum monitorizare grad atingere indicatori, sedintesaptamanale de org,
contracte munca, fise de post, rapoarte act, fise pontaj, plan achizitii, flux financiar lunar, doc contabile, dosare achizitii cu doc prevazute
de legislatie si instructiunifinantator, 1 cerere prefinantare, 5 cereri de rambursare, notificari si acte aditionale.
REZULTATE A transversala 6: Asigurarea eficientei in diseminarea rez, inf/transparenta/vizib proiectului: 1 plan de asigurare a inf, vizib si
transp proiectului, 1 conf de lansare a proiectului si 1 conf de incheiere a proiectului, 7 comunicate de presa (2 la conf
demarare/incheiere, 2 pt A2, 2 pentru A4, 1 conf masuri incluziune); 1 spot radio, 1 spot TV, 2000 pliante, 2 roll-up-uri, 1 banner, cel putin
7 materiale publicate mass-media, 1 site proiect, evenimsustinute pentru implem: 2 de mediere/ bursele din A2, si 2 evenim lansare SES
in A4; - 3 conferinte in A6. A6 contribuie la atingerea tuturor indicatorilor.

Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1. Furnizarea de masuri adecvate de incluziune ocupationala a persoanelor din GT.
ACTIVITATEA 2. Furnizarea serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca.
ACTIVITATEA 3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru 400 pers din GT.
ACTIVITATEA 4. Infiintarea si functionarea a 14 structuri de economie sociala in domeniul colectarii uleiului uzat in regiunile Nord-Vest si
Bucuresti-Ilfov.
ACTIVITATEA transversala 5. Managementul proiectului.
ACTIVITATEA transversala 6. Informarea si publicitatea proiectului

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

56635
Economia sociala - sprijin pentru ocupare
POSDRU/1
68/6.1/S/14
6181

Dată începere:

01/10/2014

Dată finalizare:

31/12/2015

/

22-09-2014

Valoarea totală proiect:

9,769,987.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,765,986.99

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

1,641,006.50

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

1,608,186.37

LEI

Rambursare efectivă:

1,373,457.70

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
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Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general: promovarea conceptului de economie sociala la nivelul regiunilor Nord Vest, Nord Est, Centru si Sud Muntenia, ca
initiativa de dezvoltare durabila si crestere a calitatii vietii. Proiectul se adreseaza unui GT format din 250 pers de etnie roma, 250 femei
(in situatii de risc), 125 familii care au mai mult de 2 copii si 100 familii monoparentale Obiectiv specific 1: îmbunătăţirea pe durata
proiectului a cunoştinţelor şi competenţelor relevante pentru ocupare la 250 pers de etnie romă, 250 femei aflate în situaţii de risc, 125
familii care au mai mult de 2 copii şi 100 familii monoparentale din regiunile Nord Vest, Nord Est, Centru şi Sud Muntenia. Obiectiv
specific 2: Dezvoltarea pe durata proiectului a 11 structuri de economie socială care să furnizeze servicii de ocupare în regiunile Nord
Vest, Nord Est, Centru şi Sud Muntenia.
Rezultate

Rezultate atinse: ACTIVITATEA 1: 1 procedură A1, 280 persoane de etnie romă 275 femei în situaţii de risc 131 familii cu mai mult de 2
copii 101 familii monoparentale recrutate în GT 787 dosare participanţi (acte identitate, formular înregistrare, contract furnizare servicii,
delaraţii pe proprie răspundere, fişe informare) 725 subventii pentru pers apartinand grupurilor vuln 463 beneficiari consiliaţi către FP (A3)
ACTIVITATEA 2: Procedură/ instrumente 1 târg de locuri de muncă organizat în regiunea Sud Muntenia, 63 beneficiari/ târg/ 5 agenţi
economiţi 1 târg de locuri de muncă organizat în regiunea Nord Vest, 69 beneficiari/ târg/ 5 agenţi economiţi şi 1 ONG 1 târg de locuri de
muncă organizat în regiunea Centru, 54 beneficiari/ târg/ 5 agenţi economiţi 1 târg de locuri de muncă organizat în regiunea Nord Est, 53
beneficiari/ târg/ 6 agenţi economiţi 757 CV-uri realizate şi încărcate în portalul web de ocupare ACTIVITATEA 3: 4 acreditări noi de
cursuri; 18 dosare curs; 9 cursuri calificare niv I organizate 4 cursuri iniţiere organizate 5 cursuri de perfecţionare organizate 9 cursuri de
calificare finalizate ( 4 cursuri Lucrător în comerţ Repedea_MM, Suceava_SV, Turda_CJ, Corbu_HR, 2 cursuri Agent securitate
Ploieşti_PH, Suceava_SV, 2 Agent curăţenie Floreşti_PH, Suceava_SV, 1 curs Lucrător în structuri pentru construcţii Baia Mare_MM) 4
cursuri iniţiere finalizate Contabil (Prejmer_BV, Tîrgu Mureş_MS, Sălătrucu_AG, Băseşti_MM) 5 cursuri perfecţionare finalizate (Agent
vânzări ?uletea_VS, Ploieşti_PH, Suceava_SV, Baia Mare_MM, Repedea_MM) 463 participanţi instruire, 428 certificaţi, 428 diplome tip
CNFPA emise, 428 pers benef de subventie. ACTIVITATEA 4: 1 procedură A4 1 procedură de selecţie a acţionariatului, 11 certificate de
înregistrare SES cod CAEN 3811 11 SES funcţionale dotate corespunzător planurilor de afaceri şi bugetelor SES, 10 în rural, 1 în urban,
44 locuri de muncă create ACTIVITATEA 5: 1 eveniment marketing ca şi campanie continuă către agenţii economici prin care se
furnizează ulei nefolosit în schimbul celui folosit 4 campanii regionale în câte 4 şcoli din fiecare regiune (16 evenimente promovare) 1
concurs cu 4 câştigători, 1 şcoală/ regiune (care strânge mai mult ulei uzat) 4 premii 3 vizite transnaţionale la P3 a câte 5 zile/ vizită, 1
grup: 10 experti proiect, 1 grup/ 7 experti proiect şi 5 manageri SES, 1 grup: 3 experti proiect, 6 manageri SES ACTIVITATEA 6:
proceduri realizate A6; sedinţe săptămânale organizate; contracte de muncă, rapoarte activităţi; fişe pontaj; plan achiziţii; flux financiar
lunar; documente contabile; dosare achiziţii, documente prevăzute de legislaţie şi de instrucţiunile finanţatorului, 2 cereri prefinanţare, 12
cereri de plată, 18 cereri rambursare, 1 cerere lichidare, 8 notificări, 6 acte adiţionale aprobate, 1 plan asigurare a inf, vizibilităţii
transparenţei proiectului, 2000 pliante tema generală proiect, 7 rollup: 3 generale, 4 subact 2.2, 1 banner, 34 Materiale Publicate MassMedia: 1 comunicat de presă publicat pentru conferinţa de lansare proiect /A6, 11 comunicate de presa publicate pentru lansare SES/ A4,
4 comunicate de presa publicate pentru târg de locuri de muncă/ A2, 16 comunicate de presa publicate pentru campaniile in scoli/ A5, 1
comunicat publicat pentru campania continuă către agenţii economici prin care se furnizează ulei nefolosit în schimbul celui folosit/ A5, 1
comunicat publicat pentru conferinta finala proiect/A6 ), extra 1 comunicat de presă informativ (3262/22.12.2014) publicat în 10 ziare din
zonele de implementare ale proiectului (jud: Neamţ, Mureş, Maramureş, Suceava, Prahova, Bihor, Iaşi, Argeş, Braşov, Cluj) , 1 Site, 32
Evenimente Promovare (2 conferinţe de lansare/închidere proiect, 11 eveniment lansare SES/A4, 17 evenimente A5, 1 campanie Radio,
1 campanie TV)
Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere - acces pe piaţa muncii la nivelul GT în cele 4 regiuni ACTIVITATEA 2
Orientarea şi medierea beneficiarilor pentru accesarea pieţei muncii ACTIVITATEA 3 Furnizarea programelor de formare profesională
pentru 400 pers din GT ACTIVITATEA 4 Înfiinţarea şi funcţionarea a 11 structuri de economie socială în domeniul colectării uleiului uzat
în regiunile Nord Vest, Nord Est, Centru Sud Muntenia. ACTIVITATEA 5 Activităţi de marketing SES şi protecţia mediului. ACTIVITATEA
6 Managementul proiectului
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

56182
Diversitate în economia socială
POSDRU/1
68/6.1/S/14
6189

Dată începere:

02/10/2014

Dată finalizare:

15/12/2015

/

30-09-2014

Valoarea totală proiect:

9,918,078.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,918,078.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

2,526,443.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

2,526,443.00

LEI

Rambursare efectivă:

2,475,914.14

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana
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Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea economiei sociale la nivelul regBucuresti-Ilfov, Vest, Nord-Vest, Nord-Est ca instrument
flexibil şi sustenabil pentru dezv economico-socială a resurselor umane şi crearea de locuri de muncă.
OBIECTIV SPECIFIC 1. Imbunatatireacunostintelor si competentelor pentru ocupare la 100 pers cu dizabilitati, 200 femei in situatii de
risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii si 100 familii monoparentale, 200 asistenti personali, din regiunile Bucuresti-Ilfov, Vest, NordVest, Nord-Est.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea pe durata proiectului a 11 SES care sa furnizeze servicii de ocupare persoanelor din GT in regiunile
Bucuresti-Ilfov, Vest, Nord-Vest, Nord-Est.

Rezultate

REZULTATE A1. Cresterea nivelului de inf si cunostinte cu privire la piata muncii si dezv prof prin inf si consiliere:1 procedura activ, 100
pers cu dizabilitati, 200 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale, 200 asistenti personali
recrutati in GT pe principii de egalitate de sanse, cu varste diferite, 700 dosare participanti (acte identitate, formular inregistrare, contract
furniz servicii, delaratii pe proprie raspundere, fise informare, fise eval interese etc), 400 beneforientaticatre FP (A3), 700 subventii
furnizate. A1 contribuie la atingerea urm indic: PROGRAM (a): •Nr de pers care benef de orientare/consil: 700; •Nr de particip FSE - femei
(in situatie de risc): 200; •Nr de particip FSE – pers cu dizab: 100; •Nr de particip FSE – alte grupuri vuln (100 fam cu mai mult de 2 copii,
100 fam monoparentale): 200; SUPLIMENTARI: (a): •Nr de particip la instruire: 400;
REZULTATE A2. Crestereasanselor de ocupare prin potrivirea ofertei cu cererea (orientare si mediere):1 procedura act, 100 pers cu
dizab, 200 femei aflate in situatii de risc, 100 fam care au mai mult de 2 copii, 100 fam monoparentale, 200 asistenti personali benef de
orientare si mediere, 700 dosare participanti (fise consiliere prof, CV etc), 700 pers mediate cu piata muncii, 700 CV-uri realizate si
incarcate in portalul web de ocupare, 4 targuri de locuri de munca org in 4 regiuni, 50 beneficiari/ targ, aprox 200 beneficiari din GT. A2
contrib la atingerea urm indic: PROGRAM (a): •Nr de pers care benef de orientare/consil: 700; •Nr de particip FSE - femei (in situatie de
risc): 200; •Nr de particip FSE – pers cu dizab: 100; •Nr de particip FSE – alte grupuri vuln (100 fam cu mai mult de 2 copii si 100 fam
monoparentale): 200, •Parteneri transnatimplicati in proiect: 1.
REZULTATE A3. Imbunatatireacompet la 400 pers vuln din GT: domenii ocupationale Cod COR 5122.1.1/ lucrator in alimentatie*5
cursuri; Cod COR 5149.1.2/ agent curatenie*3 cursuri; Cod COR 513505/asistent personal*6 cursuri; Cod COR 331302/ contabilitate
primara cu utilizarea calculatorului*2 cursuri. Toate sunt de de calificare sau instruire de 360 ore (120 teorie, 240 practica), 16 cursuri org,
cu participarea in medie de 25 pers din GT, 4 certificari noi de cursuri; 16 de dosare curs, 16 de cursuri aprobate, 400 de absolventi, 400
pers instruite, cel putin 30% vor fi asistenti personali, 400 diplome tip CNFPA emise, 5760 ore de FP furnizate.
REZULTATE A4. Infiintarea a 11 SES: 2 vizite transnat a cate 5 zile, un grup din 15 experti, grup 2 din 11 manageri de SES insotiti de 2
experti proiect, 11 certificare de inregistrare soc comerciale, 44 locuri de munca create, cate 4 pe fiecare SES infiintata, 44 pers angajate,
11 SES functionale (dotate) 6 luni pe perioada de implempr, 44 locuri de munca mentinute cel putin 12 luni dupa finalizarea pr. SES
infiintate: 4 cu cod CAEN 5610+ 5621 (restaurant/cantină socială si catering) din care 3 in urban si 1 in rural, 2 cu cod CAEN 5621
(catering) ambele urban, 1 cu cod CAEN 1071 (brutarie)/rural, 1 cod CAEN 6920 (servicii integrate de contabilitate)/rural, 1 cod CAEN
8211 (centru logistica si servicii/rural), 1 cod CAEN 8891 (centru de zi)/urban, 1 cod CAEN 8623 (centru social ptsanatate)/rural; 44 pers
angajate in SES, din care cel putin 35 din GT, 44 contracte munca, 44 fise post, 11 organigrame, 11 ROI, 11 evenim de lansare SES, 1
campanie marketing: 11 evenim sub forma de targuri de produse si servicii.
REZULTATE A transversala 5: Asigurarea implem act pr. si atingerii indic: 6 intalniri lucru grup parteneri; 1 set proceduri activitati, 1 set
planificari/act, 1 instrum monitorizare grad implem act, 1 instrum monitorizare grad atingere indicatori, sedintesaptamanale de org,
contracte munca, fise de post, rapoarte act, fise pontaj, plan achizitii, flux financiar lunar, doc contabile, dosare achizitii cu doc prevazute
de legislatie si instructiunifinantator, 1 cerere prefinantare, 5 cereri de rambursare, notificari si acte aditionale.
REZULTATE A transversala 6: Asigurarea eficientei in diseminarea rez, inf/transparenta/vizib proiectului: 1 plan de asigurare a inf, vizib si
transp proiectului, 1 conf de lansare a proiectului si 1 conf de incheiere a proiectului, 28 comunicate de presa (2 la conf
demarare/incheiere, 4 pt A2, 22 pentru A4); 1 spot radio, 1 spot TV, 2000 pliante, 2 roll-up-uri, 1 banner, cel putin 28 materiale publicate
mass-media, 1 site proiect, evenimsustinute pentru implem: 4 de mediere/ bursele din A2, si 22 evenim in A4; - 2 conferinte in A6. A6
contribuie la atingerea tuturor indicatorilor.

Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere- acces pe piata muncii la nivelul GT.
ACTIVITATEA 2. Furnizarea serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca.
ACTIVITATEA 3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru 400 pers din GT.
ACTIVITATEA 4.Infiintarea si functionarea a 11 SES in regiunile Bucuresti-Ilfov, Vest, Nord-Vest, Nord-Est.
ACTIVITATEA transversala 5. Managementul proiectului
ACTIVITATEA transversala 6. Informarea si publicitatea proiectului.
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Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

56324
Economia sociala - O sansa pentru fiecare
POSDRU/1
68/6.1/S/14
4985

Dată începere:

15/10/2014

Dată finalizare:

31/12/2015

/

08-10-2014

Valoarea totală proiect:

7,078,129.10

LEI

Valoare eligibilă proiect:

7,078,129.10

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

2,397,346.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

2,397,346.00

LEI

Rambursare efectivă:

2,349,399.08

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

1. Informarea şi conştientizarea actorilor sociali şi a populaţiei de la nivelul regiunilor NV şi Vest cu privire la rolul şi importanţa economiei
sociale ca element flexibil si durabil pentru generarea de locuri de munca, dezvoltare economica si incluziune sociala.
2.Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor specialistilor in domeniul economiei sociale si a grupurilor vulnerabile privind accesarea unui loc
de muncă din regiunile NV şi Vest.
3. Creşterea calitatii vietii unui numar de 560 persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin angajarea in cadrul celor 9 structuri înfiinţate.

Rezultate

Toti indicatorii au fost atinsi

Activităţi finanţate

Proiectul vizează infiintarea a 9 SES si derularea unor activitati de informare şi promovare a economiei sociale la nivel regional, consiliere
psihologică si profesionala a persoanelor din GT, furnizarea serviciilor de orientare profesionala si medierea locurilor de muncă în
vederea facilitarii accesului pe o piaţă a muncii incluzive, furnizarea cursurilor de formare profesionala in concoradanta cu abilitatile si
competentele profesionale ale GT corelate cu solicitarile pe piata muncii.
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

56188
Economie socială – implicare şi responsabilitate!
POSDRU/1
68/6.1/S/14
5814

/

08-10-2014

15/10/2014
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Dată finalizare:

15/12/2015

Valoarea totală proiect:

9,138,028.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,138,028.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

2,455,374.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

2,455,374.00

LEI

Rambursare efectivă:

2,406,266.52

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este promovarea conceptului de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru si Vest
ca instrument de valorizare a resurselor comunitatii.
OBIECTIV SPECIFIC 1. Imbunatatireacunostintelor si competentelor pentru ocupare la 100 pers cu dizabilitati, 200 femei (in situatii de
risc), 200 persoane de etnie roma, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale din regiunile Nord-Vest, Nord-Est,
Centru si Vest.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea in regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru si Vest a 12 structuri de economie sociala care sa
valorizeze piata muncii locale.

Rezultate

REZULTATE A1. Cresterea nivelului de inf si cunostinte cu privire la piata muncii si dezv prof prin inf si consiliere:1 procedura act, 100
pers cu dizabilitati, 200 femei (in situatii de risc), 200 persoane de etnie roma, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii
monoparentale recrutate in GT, 700 dosare participanti (acte identitate, formular inregistrare, contract furniz servicii, delaratii pe proprie
raspundere, fise informare, fise eval interese etc), 400 beneforientaticatre FP (A3), 700 subventii furnizate.
REZULTATE A2. Crestereasanselor de ocupare prin potrivirea ofertei cu cererea (orientare si mediere):1 procedura act, 100 pers cu
dizabilitati, 200 femei (in situatii de risc), 200 persoane de etnie roma, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale
benef de orientare si mediere, 700 dosare participanti (fise consiliere prof, CV etc), 700 pers mediate cu piata muncii, 700 CV-uri realizate
si incarcate in portalul web de ocupare, 3 targuri de locuri de munca, 50 beneficiari/ targ, aprox 150 beneficiari din GT. A2 contrib la
atingerea urm indic:
REZULTATE A3. Imbunatatireacompet la 400 pers vuln din GT: domenii ocupationale: 16 cursuri org, cu participarea in medie de 25 pers
din GT, 4 certificari noi de cursuri; 16 de dosare curs, 16 de cursuri aprobate, 400 pers instruite, 400 de absolventi, 400 diplome tip
CNFPA emise, 2 cursuri initiere, 160 ore initiere, 14 cursuri calificare nivel I cu 120 ore teorie si 240 ore practica/total de 360 ore pe curs,
5040 ore calificare niv I, total ore instruire furnizate 5200, 400 subventii furnizate.
REZULTATE A4. Infiintarea si functionarea a 12 SES: 2 vizite transnat a cate 5 zile, un grup din 15 experti, grup 2 din 12 manageri de
SES insotiti de 2 experti proiect, 12 certificare de inregistrareintreprinderi, 49 locuri de munca create, cate 4 pe fiecare SES infiintata, 49
pers angajate, 12 SES functionale (dotate) 6 luni pe perioada de implempr, 49 locuri de munca mentinute cel putin 12 luni dupa
finalizarea proiectului, 5 in mediul urban, 7 in mediul rural; 9 infiintate cu sprijinul S, 3 cu sprijinul P1. SES infiintate: 2 SES cu Cod CAEN
9101/servicii arhivare; 3 SES Cod CAEN 9101/ contractare servicii arhivare; 2 SES cu cod CAEN 8121/servicii de curatenie; 1 SES cu
Cod CAEN 8130; 1 SES cu Cod CAEN 4932- servicii de transport persoane; 1 SES cu cod CAEN 4120- constructii; 1 SES cu Cod CAEN
6920- servicii de contabilitate; 1 SES cu Cod CAEN 7022- servicii de marketing. 49 pers angajate in SES, din care cel putin 35 din GT, 49
contracte munca, 49 fise post, 12 organigrame, 12 ROI, 12 evenim de lansare SES
REZULTATE A transversala 5: Asigurarea implem act proiectului si atingerii indic: 6 intalniri lucru grup parteneri; 1 set proceduri activitati,
1 set planificari/act, 1 instrum monitorizare grad implem act, 1 instrum monitorizare grad atingere indicatori, sedintesaptamanale de org,
contracte munca, fise de post, rapoarte act, fise pontaj, plan achizitii, flux financiar lunar, doc contabile, dosare achizitii cu doc prevazute
de legislatie si instructiunifinantator, 1 cerere prefinantare, 5 cereri de rambursare, notificari si acte aditionale.
REZULTATE A transversala 6: Asigurarea eficientei in diseminarea rez, inf/transparenta/vizib proiectului: 1 plan de asigurare a inf, vizib si
transp proiectului, 1 conf de lansare a pr. si 1 conf de incheiere a proiectului, 17 comunicate de presa (2 la conf demarare/incheiere, 3 pt
A2, 12 pentru A4); 1 spot radio, 1 spot TV, 2000 pliante, 2 roll-up-uri, 1 banner, cel putin 17 materiale publicate mass-media, 1 site
proiect, evenimsustinute pentru implem: 3 de mediere/ bursele din A2, si 12 evenim in A4; - 2 conferinte lansare/incheiere in A6. A6
contribuie la atingerea tuturor indicatorilor.
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Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere- acces pe piata muncii la nivelul GT.
ACTIVITATEA 2. Furnizarea serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca Luna 1 de pr va demara cu realizarea procedurii
activitatii.
ACTIVITATEA 3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru 400 pers din GT.
ACTIVITATEA 4. Infiintarea si functionarea a 12 structuri de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru si Vest.
ACTIVITATEA transversala 5. Managementul proiectului.
ACTIVITATEA transversala 6. Informarea si publicitatea proiectului.

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului:
Informaţii înregistrare solicitare:

Integrarea, o şansă de ieşire din sărăcie
101659

/

Valoarea totală proiect:

22,697,719.20

LEI

Valoare eligibilă proiect:

22,697,719.20

LEI

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data

Obiective

Obiectivul general al proiectului este asigurarea de intervenţii integrate cu scopul incluziunii sociale şi reducerii riscului de sărăcie pentru
510 persoane din grupului ţintă din comunitatea romă Ponorâta, comuna Coroieni, judeţul Maramureş.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, scăderea ratei abandonului şcolar prin
creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii pentru 174 de copii care frecventează ”?coală
după ?coală”.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, creşterea accesului şi participării la
învăţământul primar pentru 154 de persoane care frecventează ”A doua ?ansă”.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate, a întervenţiilor specifice în formarea profesională prin 23 de cursuri pentru 269 de adulţii.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate, prin întervenţii specifice în serviciile de informare pentru 269 de persoane, consiliere pentru 269 de persoane şi
mediere pe piaţa muncii internă pentru 70 de persoane.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate în serviciile de susţinere a antreprenoriatului, a ocupării pe cont-propriu şi consultanţă în dezvoltarea de activităţi
independente care să genereze venituri pentru 5 beneficiari.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate în serviciile sociale şi medicale cu scopul de a preveni separarea copilului de familie şi de a preveni abuzul asupra
174 de copii.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate în serviciile sociale cu scopul de a preveni abuzul asupra a 174 de copii, 23 de tineri şi oferirea de suport de tip
consiliere psiho-socială pentru 88 de familii.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate prin intervenţii în domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit pentru 123 de familii.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate prin intervenţii în domeniul acordării de asistenţă juridică şi reglementări acte pentru 123 de familii.
Creşterea gradului de incluziune socială, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea şi consolidarea
măsurilor integrate prin intervenţii în domeniul combaterii discriminării şi promovării multiculturalismului pentru 510 persoane.
Rezultate

Rezultatele preconizate subactivităţii 1.1.:
Participarea la programul SDS a 174 de copii.
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice învăţământului primar/învăţământului secundar,
dezvoltarea personală şi interpersonală/ pregătirea pentru viaţă,
creşterea stimei de sine a copiilor,
educaţie interculturală,
sprijin individualizat şi adaptare curriculară,
promovarea de activităţi extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie,
sprijin specializat,
ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ,
activităţi de performanţă,
ateliere/activităţi tematice (microproiecte pe diferite domenii: arte, ştiinţe, tehnologii, sport)
Rezultatele preconizate subactivităţii 1.2.:
Participarea la programul ”A doua ?ansă” a 154 de tineri/adulţi (78 de femei şi 76 de bărbaţi).
Asigurarea mesei în timpul programului pentru cei 154 de tineri/adulţi.
Asigurarea burselor sociale pentru cei 154 de tineri/adulţi aflaţi în imposibilitatea întreţinerii în timpul programului ”A doua
?ansă” .
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
conştientizarea crescută a grupului ţintă referitoare la beneficiile pe termen lung pe care le oferă educaţia în relaţie cu
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oportunităţile de angajare,
creşterea ratelor de menţinere în sistemul iniţial de învăţământ,
măsuri care vizează creşterea numărului de persoane care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare,
finalizarea învăţământului primar.
Rezultatele preconizate subactivităţii 2.1.
Vor avea acces la programe de formare profesională un număr de 269 persoane, care vor participa la cursuri de:
competenţe informatice (17 cursuri, 204 persoane, 12 persoane/curs, 60 ore/curs),
iniţiere lucrător în tâmplărie (2 cursuri, 24 persoane, 12 persoane/curs, 300 ore/curs),
iniţiere lucrător tapiţer (2 cursuri, 24 persoane, 12 persoane/curs, 300 ore/curs),
iniţiere în curăţenie clădiri (1 curs, 12 persoane, 12 persoane/curs, 300 ore/curs),
Asigurarea hranei în timpul programului de formare profesională pentru un număr de 269 perosane,
353 de materiale suport de curs pentru cursurile de: competenţe informatice (266), iniţiere lucrător în tâmplărie (32), iniţiere
lucrător tapiţer(32), iniţiere în curăţenie clădiri(16)
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, respectiv la atingerea indicatorului de rezultat:
4S37.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
formarea profesională teoretică şi practică prin cursuri de iniţiere în meserii cerute pe piaţa muncii din zonă (competenţe in
formatice, confecţioner, tâmplarie, tapiţerie, curăţenie clădiri)
Rezultatele preconizate subactivităţii 2.2.:
Vor fi informate un număr de 269 persoane.
Vor fi consiliate un număr de 269 persoane.
Vor fi angajate pe piaţa muncii internă un număr de 70 persoane.
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, respectiv la atingerea indicatorului de rezultat:
4S38.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
orientarea profesională,
efectuarea de teste de aptitudini,
dezvoltarea abilit?ţii şi încrederii în sine a persoanelor rome aflate în c?utarea unui loc de munc?,
instruire în tehnici şi metode de c?utare a unui loc de munc? şi de prezentare la interviuri în vederea ocup?rii,
mediere electronic?, în domeniile relevante ale pieţei muncii locale,
măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
informare şi consiliere profesională,
plasare pe piaţa muncii,
subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din grupul ţintă
Rezultatele preconizate ale activităţii 3:
un curs de iniţiere în antreprenoriat (1 curs, 5 persoane, 5 persoane/curs, 90 ore/curs),
minim 5 persoane cărora li se vor asigura consiliere, consultanţă, mentorat în domeniul anteprenoriatului,
3 premii pentru cele mai bune planuri de afaceri antreprenoriale,
5 subvenţii pentru înfiinţarea de afaceri pentru 5 antreprenori,
7 materiale suport de curs pentru iniţiere în antreprenoriat,
25 de materiale pentru îndrumarea în iniţierea unei afaceri,
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, respectiv la atingerea indicatorului de rezultat:
4S37, 4S38.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
ocuparea pe cont-propriu,
oferirea unor servicii de consultanţă în dezvoltarea de activităţi independente care să genereze venituri pentru beneficiari,
consultanţă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin,
consiliere individuală în afaceri,
consultanţă individuală profesională,
mentorat individual,
formare profesională antreprenorială,
sprijin pentru elaborarea planului de afaceri,
suport în înfiinţarea de entităţi juridice(firmă) care să poată funcţiona legal conform reglementărilor comunitare şi naţionale
Rezultatele preconizate la subactivitatea 4.1.:
174 de copii vor participa la activităţile organizate în Centru de Zi existent,
Hrană asigurată în timpul participării la activităţile proiectului pentru 174 de copii.
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S44, 4S45, respectiv la atingerea indicatorului de
rezultat: 4S39.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
elaborarea de către echipa de specialişti a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire care va stipula pentru fiecare
beneficiar intervenţiile de care este nevoie şi în ce context vor fi ele realizate pentru a conduce la rezolvarea situaţiei beneficiarului,
respectarea demnităţii umane,
abordarea individuală,
participarea beneficiarilor la procesul decizional,
promovarea nediscriminării,
respectarea dreptului la autodeterminare,
încurajarea ocupării în scopul integrării şi reintegrării sociale,
creşterii calităţii vieţii persoanei şi întărirea nucleului familial,
proximitatea serviciilor,
complementaritatea,
abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin
al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de
măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural, al ocupării profesionale ,
preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor,
creşterea accesului şi participării la educaţia prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi
Rezultatele preconizate la subactivitatea 4.2.:
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Oferirea de sprijin şi consiliere personalizată copiilor (174), tinerilor (23) şi familiilor copiilor (88) în CCSPC,
200 de brosuri de nune practici în furnizare de servicii integrate.
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S44, 4S45, respectiv la atingerea indicatorului de
rezultat: 4S39.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
un plan de intervenţie,
elaborarea de către echipa de specialişti a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire care va stipula pentru fiecare
beneficiar intervenţiile de care este nevoie şi în ce context vor fi ele realizate pentru a conduce la rezolvarea situaţiei beneficiarului,
prevenirea separării copilului de familie
prevenirea abuzul asupra copilului,
vor fi promovate activităţile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe parentale cheie,
învăţarea de modalidăţi de stimulare a copiilor, modalităţi de relaţionare şi motivare a copiilor,
învăţare remedială în domeniul dezvoltării umane,
accelerarea învăţării prin activităţi educative de şcoala părinţilor pentru familiilor copiilor/tinerilor din comunitate,
activităţi de motivare pentru creşterea numărului de persoane care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare,
acţiuni de conştientizare destinate creşterii ratelor de menţinere în sistemul iniţial de învăţământ
înţelegerea beneficiilor pe care le oferă educaţia în relaţie cu oportunităţile de angajare.
Rezultatele preconizate la activitatea 5.:
- O instalatie cu panouri solare pentru producerea apei calde menajere necesare in modulul sanitar existent,
- 246 de paturi cu saltea,
- 246 de seturi de lenjerie de pat,
- 246 de seturi de pături,
- 123 de sobe pe leme.
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S45.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
-aplicarea acestor măsuri va conduce la o creştere relativă a confortului acestor locuinţe, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, la
reducerea înbolnăvirilor şi la o creştere a igienei personale,
- 123 de familii vor beneficia de rezultatele de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.
Rezultatele preconizate la activitatea 6.:
creerea premiselor pentru intrarea in legalitate, prin clarificarea din punct de vedere cadastral şi juridic a actelor cu privire la
proprietatea asupra terenului ocupat de către grupul ţintă al proiectului
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S45.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
Analiza preliminară a relevat faptul că comunitatea marginalizată romă ocupă în mod abuziv suprafeţe de teren care nu sunt clarificate din
punct de vedere al proprietăţii la nivelul primăriei Coroieni.Urmare a acestei activităţi comunitatea va beneficia de un studiu concret ce va
identifica din punct de vedere, cadastral toate suprafeţele de teren, iar din punct de vedere juridic toate soluţiile posibile de intrare în
legalitate a ocupării acestora de către grupul ţintă.
Rezultatele preconizate la activitatea 7.:
Ghidul de bune practici in domeniul nediscriminarii va fi realizat in 1000 de exemplare
O campanie de informare si constientizare la nivel local
Editarea si tiparirea a 2000 de pliante ,,Eu nu discriminez!”
3 concursuri scolare ,,Eu nu discriminez!”
6 seminarii,, Modalitati de combatere a discriminarii si promovarea multiculturalitatii”
6 filme de scurt metraj pentru combaterea discriminarii si promovarea multiculturalitatii
1 festival de film artistic de scurt metraj
1 spot antidiscriminare
3 festivaluri interetnice
24 de sezatori interetnice
3 evenimente sportive
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: 4S45.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
intervenţii în scopul desegregării
Rezultate previzionate activitatea 8:
Material narativ documentat: ”Analiza preliminară la nivel de comunitate”
Liste de prezenţă,
Minutele întâlnirilor,
Fotografii
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: oferă premise pentru abordarea complexă a indicatorilor.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
O cunoaştere exactă a problematicii cu care se confruntă comunitatea romă.
Rezultate previzionate activitatea 9:
promovarea proiectului şi a activităţilor acestuia (eveniment de lansare şi închidere proiect, alte evenimente),
realizare foaie cu antet, elemente specifice de identitate vizuală, diferenţierea modului de prezentare a proiectului, materiale
informative şi de prezentare,
Productie Roll-up 1x2m
Productie mape de prezentare plic A4 personalizate
Productie pixuri inscripţionate
Tiparire mape de prezentare plic A4 personalizate-500
Pixuri inscriptionate-500
Dezvoltare/adaptare pagini web
Nume domeniu.ro
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare obligatorii cu privire la identitatea vizuală a proiectului.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
promovarea proiectului şi a activităţilor acestuia,
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-

realizare foaie cu antet, elemente specifice de identitate vizuală, materiale informative şi de prezentare

Rezultate previzionate activitatea 10:
asigurarea suportului tehnic(logistic şi material) necesar pentru realizarea cu succes a activităţilor proiectului
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: indirect prin activitatea administrativă se susţine atingerea
fiecărui indicator al proiectului.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului: activităţile administrative asigură suportul
bunei desfăşurări ale activităţilor de implementare cât şi gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.
Rezultate previzionate activitatea 11:
planificarea, organizarea, implementarea şi verificarea activităţilor specifice
Rezultatele menţionate, contribuie la atingerea indicatorilor de realizare: activitatea de managemnet proiect asigură atingerea fiecărui
indicator al proiectului.
Îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului:
echipe de profesionişti care lucrează cu succes împreună
rezultate aşteptate obţinute gradual în acord cu activităţile

Activităţi finanţate

A1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii ”?coală după ?coală”
(SDS)
A1.2. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la învăţământ primar (”A doua ?ansă”)
A2.1. Formare profesională
A2.2. Informare şi consiliere profesională, mediere pe piaţa muncii internă
A3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii
4.1. Centru de Zi(CZ) servicii sociale şi medicale
4.2. Centru de consiliere si sprijin pentru părinţi şi copii(CCSPC) servicii sociale
A5. INTERVEN?II ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂ?IRII CONDI?IILOR DE LOCUIT
A6. INTERVEN?II ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTEN?Ă JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE
A7. INTERVEN?II ÎN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINĂRII ?I PROMOVĂRII MULTICULTURALISMULUI
A8. Analiza prealabila proiect
A9. Activitati de informare si publicitate
A10. Activitati administrative
A11. Management proiect
Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Descrierea structurii grupului

Liderul de parteneriat este ONG creat in 2010 in cadrul unei universitati ca platforma de cercetare aplicativa in domeniul dezv
profesionale si sociale, dezv in timp o imp expertiza in implem de proiecte cu finantare externa (20 de proiecte implemincepand cu 2010,
din care 6 au vizat dezv de structuri de economie sociala) si in programe de educatie a adultilor(45 domenii ocupationale certificate, peste
4000 de beneficiari de FP).Cele 20 de proiecte implem au fost finantate prin Programul POSDRU, programul norvegian si ERASMUS+;
17 sunt finalizate in acest moment. Proiectele au dispus de bugete intre 500.000 euro si 4.000.000 euro.Solicitantul este acreditat ca
furnizor de formare profesionala, furnizor de informare si consiliere vocationala, furnizor de mediere pe piatamuncii- pentru care detine si
atestat ISO 9001. In prezentul proiect isi asuma act pentru care are experienta: managementul de proiect, informarea si consiliere
vocationala a beneficiarilor, medierea pe piata muncii, formarea profesionala in competente profesionale pentru care este deja
acreditat.De asemenea are rol central in imbunatatireaconditiilor de locuit datorita impactului financiar al acestei act, si va colabora cu
ceilalti parteneri in alte act. Solicitantul isi asuma aspectele de sustenabilitate enuntate in proiect. Are experienta de colaborare in
implementarea de proiecte cu finantare externa cu P3. Solicitantul are la dispozitie resursa umana cu expertiza si competenta pentru
implementarea proiectului si pune la dispozitia proiectului resursa materiala de care dispune (spatiu, echipament IT, autovehicol).
Solicitantul detine capacitatea financiara si operationala necesara implementarii proiectului.
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Membru 1

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:
Cod de înregistrare fiscală/CIF:
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor:
Cod CAEN principal:
Data infiinţării:
Înregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:
Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:

ASOCIATIA VIS JUVENTUM
organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)
NU
30055695
50/29.03.2012
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
09/04/2012
NU
NU
Municipiul Baia Mare, România, Str. Dr.Victor Babes nr. 62B/20, judeţul Maramureş, cod poştal
430083, România
0744192255 / alin.paul.simon@gmail.com

Pagina Web:

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:

Presedinte

Nume:

Alin Paul Simon

Telefon/Fax:

0744192255 / -

Adresă de e-mail:

alin.paul.simon@gmail.com

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

Banca

RO85BTRL02501 RO85BTRL02501205W Banca Transilvania
205W87727XX
87727XX

Sucursala

Adresa

Swift

BAIA MARE AGENTIA
SASAR

STR. VICTORIEI , nr.92,
BTRLRO22
Localitate Municipiul Baia Mare,
Cod postal: 430122,Maramureş,
România

EXERCIŢII FINANCIARE LEI
Data
începere

Număr
Data
mediu de
încheiere
salariaţi

Cifra de
afaceri

Active
totale

Venituri
totale

Capital
social
subscris

Capital
social
propriu

Profit NET

01/01/2015 31/12/2015

0

1,500.00

7,435.00

1,500.00

01/01/2014 31/12/2014

0

6,000.00

6,000.00

6,000.00

FINANŢĂRI
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Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

Asistenţă acordată anterior

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Descrierea structurii grupului

P3 isidesfasoara activitatea în scopul promovării voluntariatului şi a cetăţeniei active, a combaterii discriminarii şi încurajarea bunelor
relaţii inter-etnice, utilizand resursele de care dispune în participarea la rezpb sociale cu care se confruntă societatea. P3 are experienta
in implem de pr cu finantare externa, atat in implem proprie cat si in diferite parteneriate formate in timp. Expertiza detinuta de P3 este in
domenii ca inf si consilierea vocat, mediere si mentorat pe piata muncii pt care este acreditat, sanatate mentala la copii si adolescenti,
educatie parentala, act remediale si extracurriculare adresate copiilor, act de dezv a voluntariatului in comunitate, recrutarea de
beneficiari si eval nevoilor de interventie, org de actiuni si evenimente. Completand expertiza celorlalti parteneri, P3 este responsabil de
act din proiect care sunt in corespondenta cu exp sa: A3 care presupune desf de act si evenimente antidiscriminare (coresp A7 din GS
CS 4.1), si A4 care reprezinta recrutarea beneficiarilor din GT. Expertiiimplicati in gestionarea GT, pentru asigurarea atingerii indicatorilor
si a eligibilitatii proiectului, sunt implicati in toate act adresate direct GT. Un alt rol impal P3 este in furniz de servicii copiilor din GT,
completand serv furnizate de P2, pentru a asigura crestereaparticiparii copiilor la educatie si schimbarea sustenabila a atitudinii copiilor
fata de educatie in concordanta cu exp acumulata la nivel de P3 (progr de sanatate mentala, educatie parentala, act extracurriculare). P3
are o exp de colaborare cu S, P3 a sustinut act S (confacorduri parteneriat). P3 pune la dispozitie resursa umana cu exp in domeniile de
act asumate si in implem de proiecte cu finantare externa.

Membru 2

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:

ORASUL JIBOU
unitate administrativ teritorială nivel local
NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4494926

Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

319820

Cod CAEN principal:
Data infiinţării:
Înregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:
Adresa poştală:

8411 - Servicii de administrate publica generala
13/08/1993
NU
DA
Oraş Jibou, România, Str. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 nr. 4, judeţul Sălaj, cod poştal 455200,
România

Telefon/Fax:

0260644558 / 0260641300

Adresa e-mail:

primaria_jibou@yahoo.com

Pagina Web:

www.primariajibou.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:

Primar
DAN GHIURCO
-/-

Adresă de e-mail:

DATE FINANCIARE
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CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

RO45TREZ24A84
0303710101X

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

TREZORERIA

JIBOU

P-TA 1 DECEMBRIE 1918,
nr.4, Localitate Oraş Jibou, Cod
postal: 455200,Sălaj, România

EXERCIŢII FINANCIARE LEI
Data
începere

Număr
Data
mediu de
încheiere
salariaţi

Cifra de
afaceri

Active
totale

Venituri
totale

01/01/2015 31/12/2015

120

123,705,113. 40,435,067.0
00
0

01/01/2014 31/12/2014

120

89,304,588.0 23,458,629.0
0
0

01/01/2013 31/12/2013

120

84,477,422.0 17,553,156.0
0
0

Capital
social
subscris

Capital
social
propriu

Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

3863
DRUM DE CENTURA EST JIBOU
4173

/

Dată începere:

03/06/2014

Dată finalizare:

30/06/2016

02-06-2014

Valoarea totală proiect:

25,706,701.82

LEI

Valoare eligibilă proiect:

20,531,669.75

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

16,871,509.60

LEI

337,492.99

LEI

Rambursare efectivă:

16,534,016.61

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Valoare sprijin beneficiar:

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Dezvoltarea infrastructurii rutiere regionale prin construirea unei sosele de centura in lungime de 5035 m, care sa eficientizeze fluxul de
transport de marfuri si persoane in zona orasului Jibou – zone de acces inspre si dinspre orasele Zalau, Baia Mare, Cluj, Oradea, in
vederea imbunatatirii accesibilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor pentru stimularea dezvoltarii economice
durabile a zonei.
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Rezultate

fluidizarea traficului urban prin dirijarea transportoarelor de tonaj greu pe soseaua ocolitoare, astfel incat structura strazilor din
centrul orasului sa nu fie afectata de greutatea transportatoarelor;
reducerea timpului de transport, prin micsorarea distantei de la 8 km prin centrul orasului la 5 km pe soseaua de centura;
eliminarea blocajelor rutiere prin reducerea numarului de vehicule care traverseaza centrul localitatii;
traversarea localităţii în condiţii de siguranţă prin indepartarea traficului greu din intravilanul localitatii;
cresterea atractivitatii zonei prin imbunatatirea conditiilor de transport;
reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului si sonora a oamenilor care traiesc in zona;
imbunatatirea calitatii mediului prin indepartarea noxelor rezultate din functionarea motoarelor in zonele locuite;
protectia cladirilor situate de-a lungul arterelor principale de circulatie;
cresterea sigurantei traficului prin reducerea numarului de accidente de circulatie;
prelungirea duratei de exploatare a retelelor existente prin dirijarea traficului greu in afara localitatii.

Activităţi finanţate

Realizare drum de centura ocolitoare Est oras Jibou (construirea unei sosele de centura in lungime de 5035 m);
Realizare poduri de beton armat peste Valea Firizei la km 2+180 si Valea Rosie la km 3+820
Asigurarea scurgerii apelor pluviale – santuri, rigole;
Amenajare drumuri laterale si intersectii (amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 50 m pentru 3 drumuri, iar pentru
celelalte drumuri pe o lungime de 25 m);
Realizare podete noi pe traseul drumului proiectat;
Devieri de retele electrice;
Modernizare trecere de nivel cu Calea ferata la km 4+760;
Semnalizare si marcaj (indicatoare rutiere intersectii, indicatoare rutiere drum , stalpi metalici pentru indicatoare, marcaje
transversale finale, marcaje longitudinale intersectii, marcaje longitudinale drum).

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:

10925
Reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu de specialitate al spitalului orasenesc JIBOU
1108

/

Dată începere:

09/12/2010

Dată finalizare:

30/11/2011

08-12-2010

Valoarea totală proiect:

1,497,252.34

LEI

Valoare eligibilă proiect:

1,179,754.30

LEI

920,250.75

LEI

18,405.02

LEI

Rambursare efectivă:

901,845.02

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Valoare eligibilă beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:

Curs de schimb:

LEI din data

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate prin realizarea reabilitarii, modernizarii si dotarii
ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orasenesc din orasul Jibou.
Obiectivul specific al proiectului il constitue cresterea calitatii serviciilor medicale in ambulatoriul de specialitate al Spitalului prin
modernizarea, reabilitarea cladirii ambulatoriului , dotarea acestuia si crearea de noi cabinete de specialitate.
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Rezultate

Rezultate
- cladirea ambulatoriului reabilitata din punct de vedere termic;
- recompartimentarea cladirii rezultand 10 cabinete cu urmatoarele spatii:
- cabinet medical dermatologie
- cabinet medical pneumologie
- cabinet tratamente reumatologie;
- cabinet medical interne;
- spatiul M.R.F ;
- cabinet consultatii pediatrie;
- cabinet consultatii oftalmologie;
- cabinet medical ORL;
- cabinet medical ginecologie;
- cabinet medical chirurgie;
- Instalatii electrice inlocuite
- Instalatii sanitare inlocuite si legate la canalizarea orasului, respective racord la reteaua de apa potabila
- Finisaje interioare refacute
- Finisaje exterioare refacute
- Dotari cu echipamente si utilaje necesare desfasurarii procesului tehnologic specifice fiecarui cabinet

Activităţi finanţate

Lucrari de recompartimentare pentru crearea de spatii pentru cabinete
Lucrari de izolare termica a constructiei prin placarea cu polistiren
Lucrari de reparatii sarpanta si invelitoare si de creare de spatii pentru grupuri sanitare
Inlocuire tamplarie de lemn cu geam termopan pastrand dimensiunea golurilor
de echipamente pentru dotarea cu utilaje si echipamente necesare desfasurarii actului medical
Lucrari pentru reparatii instalatii electrice
Lucrari finisaje interioare
Lucrari de finisaje exterioare
Inlocuirea centralei termice
Lucrari de reparatii instalatii sanitare
Publicitatea
servicii de audit
servicii de dirigenţie de şantier

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Descrierea structurii grupului

P1 este o administratie publica locala reprezentand totalitatea organelor cu competenta generala sau speciala constituite
pentrusatisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unitati administrativ-teritoriale, organizata pe compartimentele, avand in
subordineun serviciu specializat care are rol de gestionare si solutionare a problemelor sociale din comunitate- serviciu ce va fi direct
implicat inimplem proiectului propus.P1, prin aparatul propriu, are experienta in implem de proiecte cu fonduri externe sau guve cu
impactmajor asupra comunitatii locale, cu teme relevante pentru prezentul proiect, care vine in completarea re zobtinute anterior.P1 a
colaborat anterior cu P2 in implem de activitati sau proiecte comune, cu bunerezultate, avand acum o expertiza comuna de lucru, fapt ce
sprijina implementarea prezentei propunerii de finantare.P1 are experienta in dezvoltarea de servicii sociale, medicale sau socio-medicale
la nivelul comunitatii. In proiect are rol central in dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea serviciilor in comunitate, dezvoltarea acestor
3 servicii si asigurarea sustenabilitatii lor. Sprijina proiectul prin asigurarea accesului la beneficiari. Pune la dispozitie resursa umana cu
experienta in implementarea de proiecte cu finantare externa, pune la dispozitiespatiu, echipament IT,autovehicol pentru echipa de
proiect, contribuie cu 2% la bugetul proiectului/contributia proprie. Pune la dispozitie o cladire pentru reabilitare si extindere in vederea
asigurarii infrastructurii pentru serviciile sociale, medicale si socio-medicale, cladire in care se vor implementa activitati pe durata
proiectului si se va asigura sustenabilitatea dupa finalizarea proiectului.
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Membru 3

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:

SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditată
NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4494993

Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

1158165

Cod CAEN principal:
Data infiinţării:

8531 - Invatamant secundar general
15/09/1978

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:
Pagina Web:

Oraş Jibou, România, Str. Garoafelor nr. 7, judeţul Sălaj, cod poştal 455200, România
0260644727 / 0260644727
scoalablagajibou@yahoo.com
www.lucianblagajibou.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:

DIRECTOR
CĂTĂLIN PĂCURAR
-/-

Adresă de e-mail:

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

Banca

RO14TREZ56421
E300530XXXX

Sucursala

TREZORERIA JIBOU JIBOU

Adresa

Swift

PIATA 1 DECEMBRIE 1918,
nr.4, Localitate Oraş Jibou, Cod
postal: 455200,Sălaj, România

EXERCIŢII FINANCIARE LEI
Data
începere

Număr
Data
mediu de
încheiere
salariaţi

Cifra de
afaceri

Active
totale

Venituri
totale

Capital
social
subscris

Capital
social
propriu

Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01/01/2015 31/12/2015

53 2,319,084.00 2,319,084.00 2,319,084.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01/01/2014 31/12/2014

54 2,330,867.00 2,330,867.00 2,330,867.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01/01/2013 31/12/2013

55 1,964,140.00 1,964,140.00 1,964,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FINANŢĂRI
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Asistenţă acordată anterior

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Descrierea structurii grupului

P2 este o unitate scoalaurmarind dezvoltarea personala si educationala a elevilor, într-o abordare holistica (educatie, abilitati
personale,abilitati sociale, etc.), implicand cat mai multi actori relevanti (parinti, comunitate, institutiile publice si societatea civila).
Scoalagestioneaza programul educational de la nivel primar, gimnazial, a doua sansa. Activitatea de educatie este completata uneori, in
furnctie de finantare, si de activitati de tipul „afterschool”.Am dezvoltat actinstitutiei inclusiv prin programe, proiecte si parteneriate
educationale, inclusiv in colaborare cu P1. Scoala are in aria de inregistrare zona marginalizata vizata in proiect, copiii din comunitate
fiind inscrisi la aceasta scoala.P2 are o continua preocupare pentru a raspunde nevoilorde dezv a copiilor pentru a creste gradul de
participare, a diminua abandonul scolar si a-siimbunatatirezscolare.In proiectul propus, conform ariei de expertiza, scoala are rol central
infurnizarea de masuri educationale copiilor din grupul tinta si adoua sansa pentru adulti (Activitatea 8). P2 va furniza accesul la identif
celor 200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala de recrutat in GT si va facilita relatia cu parintii acestora. Astfel, P2 are
experienta semnificativa in domeniul proiectului propus, contribuie la proiect cu experienta specifica in implementareade proiecte cu
fonduri nerambursabile, pune la dispozitia proiectului resursa umana cu competente si expertiza relevanta atat in serviciilefurnizate prin
proiect, pune la dispozitie spatii atat pentru echipa de proiect cat si pentru desfactivitatilor cu copiii, contribuie la bugetul proiectului cu 2%
reprezentandcontributia proprie.

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

5. Declaratie eligibilitate_S_CCF.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

25/07/2016

Declaratie eligibilitate_S_CCF

25/07/2016

Declaratie eligibilitate-P1-Oras Jibou

25/07/2016

Declaratie eligibilitate-P2-Scoala Lucian Blaga

25/07/2016

Declaratie eligibilitate_P3_VIS

25/07/2016

Declaratie evitarea dublei finantari_S_CCF

25/07/2016

Declaratie evitarea dublei finantari_P1_Oras Jibou

25/07/2016

Declaratie evitarea dublei finantari_P2_Scoala Lucian Blaga

25/07/2016

Declaratie evitarea dublei finantari_P3_VIS

25/07/2016

Declaratie TVA_P3_VIS

25/07/2016

Nota justificativa privind valoarea adaugata

25/07/2016

Autorizatii_Acreditari-P3-VIS

5. Declaratie eligibilitate-P1-Oras Jibou.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
5. Declaratie eligibilitate-P2-Scoala Lucian Blaga.pdf
820DC8CA0FB34DB98A074DEC8215257E71758055D8E6FEBB8B1455
2F8DA9F31B
5. Declaratie eligibilitate_P3_VIS.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
6. Declaratie evitarea dublei finantari_S_CCF.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
6. Declaratie evitarea dublei finantari_P1_Oras Jibou.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
6. Declaratie evitarea dublei finantari_P2_Scoala Lucian Blaga.pdf
1C8141529EED1279D0FF1ECE4C73975E8A338E83F1C1BCA2D6702A
4CEC941E4D
6. Declaratie evitarea dublei finantari_P3_VIS.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7. Declaratie TVA_P3_VIS.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
9. Nota justificativa privind valoarea adaugata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
10. Autorizatii_Acreditari-P3-VIS.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

11. Documente suport-CCF-S.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

25/07/2016

Documente suport-CCF-S

25/07/2016

Documente suport-P3-VIS

26/07/2016

Analiza la nivel de comunitate

26/07/2016

Anexa B. Fisa sintetica minimala a comunitatii

26/07/2016

Descrierea narativa a comunitatii

26/07/2016

Procedura selectie parteneri

26/07/2016

Autorizatii_Acreditari-S-CCF

26/07/2016

Declaratie de angajament

26/07/2016

Declaratie TVA_S_CCF

26/07/2016

Declaratie elgibilitate TVA-P1-Oras Jibou

26/07/2016

Declaratie elgibilitate TVA-P2-Scoala Lucian

26/07/2016

Declaratie sustenabilitate

26/07/2016

Autorizatii_Acreditari-P1-Orasul Jibou

26/07/2016

Documente suport-P1-Orasul Jibou

26/07/2016

Hotarare Consiliu Local Orasul Jibou

26/07/2016

Acord de partenriat

26/07/2016

POZE JIBOU COMUNITATE JIBOU

27/07/2016

Draft contract de finantare

11. Documente suport-P3-VIS.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Analiza jibou 4.1.pdf
3E6A5DA1949ADCB842B89339C7060AC8C4F2EBA243D0170027A0F4
1D68398CF0
Anexa B. Fisa sintetica minimala a comunitatii JIBOU 4.1.pdf
F3BC1F8B625F2025DD5E38602ADF46F5E5EC46CCE486E96EF3FE04
9A03FCC81B
Descrierea narativa a comunitatii 4.1 JIBOU.pdf
F971A1D821449057709C367C98C487C1AF34B33D844D78B7D8419EF
DED343A9B
8. Procedura selectie parteneri.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
10. Autorizatii_Acreditari-S-CCF.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
4. Declaratie de angajament.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7. Declaratie TVA_S_CCF.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7. Declaratie elgibilitate TVA-P1-Oras Jibou.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7. Declaratie elgibilitate TVA-P2-Scoala Lucian.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
3. Declaratie sustenabilitate-semnat-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
10. Autorizatii_Acreditari-P1-Orasul Jibou.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
11. Documente suport-P1-Orasul Jibou.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
HCL 82-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
1._Acord_de_parteneriat-semnat-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
POZE JIBOU POCU 4.1.pdf
03A49778E6FE05834734ADAE0C6A3A80F67C320E1E48666DBB0BD9
6647E37A76
Contract Finantare draft.pdf
77F53DDF10EE52065ED5A79E52D2108D8B0433A0A689046C555B3D
F170CEFCF6
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Atribute proiect
Tip proiect:
Proiect major:

Proiecte FSE
NU

CCI:
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

NU

Proiect fazat:

NU

Numărul fazei:
Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

NU

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:
Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NU

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

DA

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Proiectul este generator de venit:

NU

Responsabil de proiect
Nume şi prenume : Cuceu Radu Ion
Funcţie : Manager Proiect
Telefon : 0740684832
Fax :
Adresă e-mail : radu.cuceu@gmail.com

Persoană de contact
Nume şi prenume : Cuceu Radu Ion
Funcţie : Manager Proiect
Telefon : 0740684832
Fax :
Adresă e-mail : radu.cuceu@gmail.com

Capacitate solicitant
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Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA MARE
Sursa de cofinanţare
Contribuţie privată
Calitatea entităţii în proiect
furnizor de formare

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Sursa de cofinanţare
Contribuţie privată
Calitatea entităţii în proiect
Partener social

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică
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Membru 2 - ORASUL JIBOU
Sursa de cofinanţare
Buget local
Calitatea entităţii în proiect
Autoritate locală cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 3 - SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Sursa de cofinanţare
Buget local
Calitatea entităţii în proiect
Nivel ISCED 0-2

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect
ROMÂNIA
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Componenta 1

Regiunea
Judeţul

Nord-Vest
Sălaj

Localitatea Oraş Jibou

Informaţii proiect
Arealul propus intervenţiei este zona a oraşului Jibou unde există o concentrare
majoră de populaţie de etnie romă, delimitata in jurul cartierului Caramidarimentionat in Atlasul Zonelor Marginalizate Urbane. Localizata marginal fata de
restul comunitatii, se afla intr-un context de segregare sociala si economica,
resimtind puternic fenomenul de discriminare.
In interiorul zonei propuse locuiesc 2.039 din care 977 sunt pers de etnie roma. In
urma aplicarii studiului a rezultat ca in comunitate 75,3% din pers cu varsta intre 1564 ani au maxim 8 clase, peste 37% sunt pers cu dizab sau au boli cronice ori alte
afectiuni care le limiteaza act zilnice, proportia copiilor si tinerilor din populatia totala
este peste 58%, doar 72% dintre copii frecv scoala, 68% dintre cei care au varsta
intre 16-64 ani nu sunt incadrate pe piata formala a muncii si nici nu urmeaza o
forma de invatamant. A fost identif un procent de 77,8% in ceea ce priveste
proportia locuintelor supraaglomerate, iar in proportie de 34% prezinta nesiguranta
locativa. Intreaga zona prezinta depasiri semnificative la nivelul indicatorilor cheie si
pragurilor minimale care valideaza o zona ca fiind marginalizata cu populatie roma
(GS CS OS 4.1).
Pe durata a 36 de luni ne propunem furniz de servicii integrate in vederea scaderii
riscului de saracie si excluz sociala (masuri de ocupare/inclusiv antreprenoriat, serv
sociale/inclusiv locuire, medicale, socio-medicale, nediscriminare) unui GT format
din 550 pers aflate in risc de saracie si excluz sociala (280 adulti, 200 copii, 70 pers
cu vulnerab suplim), din care 50% vor fi de etnie roma si tot 50% de gen femininservicii astfel stabilite incat sa genereze sustenabilitate si dezv durabila.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Proiectul se adreseaza unei comunitati marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome din orasul Jibou, in care 1/3 se
suprapune pe o comunitate nominalizata in Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (cartierul Caramidariei), care este la o saracie extrema,
dar si strazile invecinate sunt locuite de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, astfel ca zona este extinsa, continand si
cartierul mentionat in Atlas. Ideea proiectului a pornit de la prioritatile stabilite de Romania prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, prin
care urmarim la nivel global diminuarea discrepantelor de dezvoltare economica si sociala intre Romania si statele membre. Acest
deziderat se va realiza prin furnizarea de masuri eficiente celor aflati in risc de saracie si excluziune sociala, risc in care se afla 20% din
populatia totala a Romaniei. Programul Operational Capital Uman 2014-2020 raspunde acestor nevoi prin Obiectivul specific 4.1.
Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie
apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate. Urmarind prevederile acestui obiectiv, ne-am propus pentru proiect
urmatorul OBIECTIV GENERAL: cresterea calitatii vietii la nivelul unei comunitati marginalizate în care există populaţie aparţinând
minorităţii rome din Jibou, prin furnizarea de interventie integrata in corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din care fac
parte, pentru 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii, cu o pondere de 50% persoane de etnie roma
si 50% de gen feminin. La nivelul unei comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome careia ne adresam
locuiesc 2.039 persoane, din care 977 sunt persoane de etnie roma, astfel ca propunem pentru proiect un grup tinta de 550 persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala, o pondere realista pentru a asigura identificarea beneficiarilor pentru activitatile proiectului, si
semnificativ pentru a genera schimbare la nivel de comunitate marginalizata. Grupul tinta are o structura eterogena, fiind reprezentate
toate structurile sociale ale comunitatii: copii, adulti, varstnici, persoane apte de munca dar si persoane a caror activitati le sunt limitate
(persoane cu dizabilitati). Pentru a asigura rezultate semnificative in combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse s-a stabilit
ca 50% din grupul tinta vor fi de etnie roma si tot 50% sa fie femei. Structura grupului tinta a fost stabilita ca urmare a recomandarii
Ghidului Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. de a privi propunerile de finantare intr-un mod integrat, la nivel de gospodarie/familie.
Nevoile unei astfel de comunitati sunt variate, interdependente, furnizarea de masuri unidirectionate diminueaza sansele de obtinere a
unui impact pe termen lung la nivel de calitate a vietii. In comunitatea marginalizata vizata 75,3% dintre persoanele cu varsta intre 15-64
ani au maxim 8 clase, 37,4% sunt pers cu dizabilitati sau au boli cronice ori alte afectiuni care le limiteaza act zilnice, proportia copiilor in
comunitate este 58,23%, 68% dintre cei care au varsta intre 16-64 ani nu sunt incadrati pe piata formala a muncii si nici nu urmeaza o
forma de invatamant, si nu au competente care sa-i ajute in gasirea unui loc de munca. A fost identificat un procent de 77,8% in ceea ce
priveste proportia locuintelor supraaglomerate, cu mai putin de 15,33 m2 pe persoana, iar in proportie de 34% prezinta nesiguranta
locativa (locuintele nu sunt in proprietate personala). Copiii au o slaba participare la educatie, nu sunt incurajati si sprijiniti in ceea ce
priveste participarea la scoala. Adultii au un nivel scazut de scolarizare, nu au competente relevante faca de piata muncii si nici nu isi
doresc sa acceseze piata muncii. In comunitate exista alternative putine in ceea ce priveste asigurarea venitului, in prezent in principal
realizat prin servicii/beneficii sociale. In prezent rata de ocupare este foarte mica fata de media nationala sau a comunitatii, in special la
femei care sunt captive intr-un rol traditionalist de familie (ele stand acasa si avand grija de copii, copii care sunt si ei acasa pentru ca nu
frecventeaza sistemul de educatie). Exista o pondere mare de persoane care sunt limitate in activitatile lor, fiec ca sunt persoane cu
dizabilitati, boli cronice sau alte afectiuni care ii incapaciteaza. Majoritatea locuintelor din comunitatea marginalziata au nevoie de
imbunatatiri, dar problema de locuire cea mai mare este la persoanele de etnie roma care traiesc intr-un mediu insalubru,
supraaglomerati, multi fara utilitatile necesare unui trai decent si fara posibilitate de acces la utilitati in viitorul apropiat, conditii care in
corelare cu lipsa servicilor medicale genereaza probleme de sanatate. Nu exista nici comportamentul preventiv in ceea ce priveste starea
de sanatate (pastrarea igienei, interventia timpurie), nefiind nici inregistrati in sistemul de sanatate/neplatind contributii la sanatate, astfel
ca solicita servicii medicale doar cand starea este acuta sau cronica. Un procent foarte mare se declara disciminati, sunt izolati de oras,
astfel ca sunt segregati de restul comunitatii.
Impactul pe termen lung se va realiza numai prin masuri care sa genereze:
(1) schimbari la nivelul de comunicare intre persoanele din zona marginalizata si restul comunitatii locale, cu accent pe diminuarea
segregarii si combaterea discriminarii prin implicarea a cat mai multe persoane in actiuni de voluntariat, crearea de infrastructura sociala,
medicala si socio-medicala pentru a atrage furnizori de servicii in comunitate, programe de combatere a discriminarii, in special la nivelul
infrastructurii scolare, tinand cont ca viitorul copiilor depinde de acceptarea lor in scoala, dar si la nivelul populatiei aflate in risc de saracie
si excluziune sociala, problemele corelate cu discriminarea sunt cronice, astfel ca s-a instalat un sentiment de autosegregare fata de
comunitate si de autoizolare si neparticipare, o atitutine fatalista, a populatiei aflata in risc de saracie si excluziune sociala fata de restul
comunitatii. Fara abordarea sistematica si profesionista a acestui aspect, populatia nu va fi motivata sa participe la masurile concrete de
imbunatatire a calitatii vietii furnizate in proiect. Pentru abordarea segregarii este necesara cresterea gradului de implicare atat a
comunitatii cat si a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala la solutionarea problemelor cu care se confrunta. Abordarea
acestei problematici se va realiza prin Obiectivul specific 1 stabilit pentru proiect, contribuind la temele secundare ale FSE, atat pe inovare
sociala cat si pe nediscriminare.
(2)
problema cea mai mare identificata de persoanele din comunitatea marginalziata vizata este lipsa veniturilor care sa le asigure
un trai decent in corelare directa cu gradul de neocupare a lor pe piata muncii. Interventia in cresterea gradului de ocupare si generarea
de venituri legale pentru populatia din comunitatea marginalziata va dezvolta resurse pentru continuarea interventiei in celelalte masuri
necesare (educatie, imbunatatirea conditiilor de locuit, sanatate etc). Ocuparea este dificila pentru cei care ne adresam in prezentul
proiect: nu au competente necesare ca sa acceada la ocupare, de multe ori nu au un nivel de educatie care sa le permita accesarea
serviciilor de formare profesionala, nu au experienta de munca, nu au deprinderi formate pentru a gasi si pastra un loc de munca,
majoritatea nu doresc sa-si caute un loc de munca declarand ca nu vor fi angajato oricul (de multe ori din cauza discriminarii pe care o
resimt in contact cu comunitatea si cu potentialii angajatori). Ne-am propus furnizarea de masuri de crestere a sanselor de ocupare si a
ocuparii propriu zise a persoanelor aflate in risc de marginalizare la peste 50% din intreg GT (280 de persoane) vor fi furnizate prin proiect
atat masuri de ocupare care sa le imbunatateasca competentele si sa faciliteze accesul la locurile de munca potrivite lor (importanta fiind
si motivarea lor in a deveni activi pe piata muncii si de a ramane angajati), cat si prin sprijinirea crearii de surse alternative de venit prin
dezvoltare antreprenoriala, sustinand atat infiintarea cat si functionarea a 25 de initiative antreprenoriale. Concret prin proiect, ne asumam
angajarea a 84 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (din care 25 prin autoocupare). Furnizand masuri de ocupare la
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala gradul de ocupare in final va fi mult superior indicatorului asumat pentru
perioada proiectului, parteneriatul proiectului asumandu-si continuarea activitatilor de sprijin al ocuparii (mentorat) si dupa finalizarea
proiectului. Majoritatea beneficiarilor din grupul tinta propus sunt persoane care nu au deloc experienta in campul muncii, astfel ca
interventia pe ocupare din proiect va genera o schimbare majora in viata acestora, fiind prevazute si activitati care sa asigure
sustenabilitatea ocuparii.
(
3
)
cresterea nivelului de educatie a copiilor din comunitatea marginalizata vizata: 200 de copii aflati in risc de saracie si
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lor dimineata si transport la scoala, furnizarea de produse necesare participarii (de tipul hainelor, incaltamintei, rechizitelor, igienei), dar si
masuri de crestere a calitatii rezultatelor scolare (after school, dezvoltare personala, modernizarea tehnicilor de predare si a materialelor
educative), in paralel cu constientizarea parintilor cu privire la importanta educatiei in viitorul copiilor lor.
(
4
)
comunitatea este extrem se saraca, conditiile de viata cu impact asupra sanatatii, sunt extrem de precare fiind necesare
masuri concrete de cresterea calitatii vietii in comunitatea marginalizata vizata prin furnizarea de servicii sociale (inclusiv in ceea ce
priveste imbunatatirea conditiilor de locuit, dar si servicii medicale si servicii socio-medicale. Pentru ca locuintele nu permit toate
bransarea la utilitati, dat fiind specificul lor, propunem crearea in cadrul Centrului de Resurse Comunitare a unui spatiu pentru intretinere
igiena (conditii de spalat, dusuri si masini de spalat). Tot ce propunem ca infrastructura in cadrul proiectului va fi realziat cu eficientizarea
resurselor, contribuind la tema secundara a FSE „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă
din punctul de vedere al utilizării resurselor”. Intreg grupul tinta va beneficia de aceste servicii furnizate prin proiect, individualizat pe
nevoile care le au.
Obiectivul indepartat al tuturor interventiilor concrete este cel de combatere a fenomenului de discriminare si a segregarii comunitatii
marginalizate de restul comunitatii, inclusiv a a atitudinii beneficiarilor fata de propria persoana si fata de viitorul pe care si-l doresc.
Implicarea actorilor sociali reprezentativi din comunitate pentru prezentul proiect si atitudinea pozitiva si motivatia sunt elementele cheie
ale sustenabilitatii masurilor stabilite pentru iesirea persoanelor din risc de saracie si excluziune sociala. Pentru toate masurile de
interventie stabilite in proiect a fost prevazuta furnizarea de interventie in etapa de sustenabilitate (dupa finalziarea proiectului), de minim 7
luni, unele chiar 12 luni. Totusi asteptarile noastre depasesc aceste termene, dorind ca rezultatele obtinute in proiect sa schimbe traseul
de viata a participantilor, copiii sa ramana in scoala, adultii sa ramana persoane active, firmele infiintate sa furnizeze alternative de venit
pe termen lung, sa imbunatatim durabil starea de sanatate a beneficiarilor prin actiunile preventive furnizate. Cresterea venitului / familie,
va genera inclusiv alte imbunatatiri ale conditiilor de locuit, continuand ceea ce am realizat prin bugetul familiei. Toate aceste rezultate vor
avea un impact asupra intregii comunitati marginalizate in care s-a implementat proiectul.
Prin interventia integrata adresata tuturor categoriilor de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea
marginalizata in care exista persoane de etnie roma in care propunem proiectul, sprijinind copii, adulti, romi, femei, persoane cu
dizabilitati, persoane varstnice, tintit pe nevoile fiecarei categorii, nevoi care se interrelationeaza cu ale celorlalte categorii, vom creste
calitatea vietii in comunitatea marginalizata, reducand numarul de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala- acesta fiind si
obiectivul urmarit de Programul Operational Capital Uman 2014-2020 prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Obiectiv specific 4.1.
Aceasta interventie integrata, raportata la diferitele categorii de persoane si la nevoile lor, cu un grup tinta in care minim 50% vor fi
persoane de etnie roma, intervenind in sprijinirea copiilor, ocuparea si auto-ocuparea adultilor, imbunatatirea vietii prin imbunatirea
conditiilor de locuit, asistenta medicala, asistenta socio-medicala in special adresata persoanelor cu dizabilitati si persoanelor varstnice,
asistenta sociala, face proiectul relevant pentru multe din strategiile de tara asumate, relevante pentru Ghidul Solicitantului Conditii
Specifice OS 4.1. (Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor 2012-2020; Strategia
Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020; Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (SNOFM) 2014-2020; Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020; Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a
?colii; Strategia pentru Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii; Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 20142020; Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020; Strategia Naţională pentru Promovarea
Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020; Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020/ Strategia
Naţională pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului 2015-2020). In plus, prin activitatile proiectului contribuim si la Strategia
Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017, la Strategia Nationala pentru competitivitate
2014-2020. Totodata, proiectul pune in aplicare Strategia de dezvoltare socială a orasului.
Adresandu-se unei zone cunoscute local ca fiind o punga de saracie, consideram proiectul extrem de important pentru combaterea
discrepantelor sociale intre comunitatea marginalizata vizata in proiect si comunitatea locala pentru a asigura o dezvoltare sustenabila, cu
impact pe termen lung, in corelare cu Acordul de Parteneriat 2014-2020 asumat de Romania.
Pe durata a 3 ani, proiectul urmareste generarea de noi deprinderi de viata, a unei noi rutine sociale, care sa sustina o dezvoltare
durabila, in concordanta cu OS al POCU 2014-2020, care urmareste „valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare
sustenabilă în viitor”. Fara aceasta finantare, schimbarile la nivel de comunitate marginalizata vizata, folosind doar resurse locale, nu s-ar
Obiectivele specifice ale proiectului
1.

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea unei atitudini proactive la nivelul actorilor sociali relevanti din comunitate si a persoanelor aflate in
risc de saracie in ceea ce priveste solutionarea problemelor sociale existente la nivelul comunitatii marginalizate vizate in proiect.
Una dintre probl de fond ale comunitatii marginalizate este segregarea acesteia de restul comunitatii. Aceasta este in stransa
legatura cu discriminarea si lipsa implicarii comunitatii si cetatenilor ei in solutionarea probl cu care se confrunta pers aflate in risc
de saracie si excluziune sociala care traiesc acolo. Cetatenii comunitatii nu cunosc conditiile absolut mizerabile in care traiesc
pers din comunitate, dar au asteptari de comportament conform uzantelor sociale. Propunem prin proiect infiintarea unui centru
de resurse care faca atractiva comunitatea pentru furnizori de servicii sociale/medicale/socio-medicale si infiintarea unui nou
furnizor de servicii sociale (ONG) care sa-si desf acolo act. In paralel cu derularea de evenim cu scopul de a aduce actori sociali
si cetateni in comunitatea marginalizata, si astfel sa cunoasca exact problematica acesteia. Propunem implem de progr de
combatere a discriminarii, fiind o situatie cronica in ceea ce priveste acest aspect, existand retincenta reciproca intre pers din
comunitatea marginalizata si restul comunitatii.
Implem acestor act vor genera cresterea implicarii voluntarilor si furniz de servicii, si cresterea motivatiei pentru schimbare la cele
550 de pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala dintr-o comunitate marginalizata, implicandu-se in act proiectului,
contribuind direct la atingerea tuturor indicatorilor, actiunile fiind corelate cu Activitatea 7 din GS CS OS 4.1.

2.

Obiectiv specific 2. Cresterea accesului la ocupare sau auto-ocupare pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala apte de munca, cu o pondere de 50% de etnie roma, prin servicii de informare si consiliere acces pe piata muncii, formare
profesionala, orientare si mediere pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca, furnizarea de subventii angajatorilor, furnizarea
de subventii si consultanta beneficiarilor pentru dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale.
Studiul a identificat o slaba experienta pe piata muncii, competente reduse pentru ocupare, slab interes in ocupare, generand un
procent mare de neocupare (aproape 70% din populatia adulta chestionata). In cadrul focus-grupului am identificat o slaba
motivatie la nivelul angajatorilor in a le oferi un loc de munca. Solutia este o abordare integrata individualizata care sa asigure
dezv de atitudini pozitive fata de ocupare, deprinderi si competente relevante pentru ocupare si autoocupare, astfel in proiect 280
de pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala (50% persoane de etnie roma, 50% femei) vor participa la masuri de
ocupare, toti vor capata noi competente profesionale prin FP, toti vor fi asistati pentru angajate, 59 isi vor gasi un loc de munca,
angajatorul beneficiind de subventionarea locului de munca creat, 25 vor fi sustinute sa-si dezvolte initiativele antreprenoriale,
contribuind la indicatorii proiectului prin auto-ocupare.
Aceste activitati furnizate contribuie direct la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2 si 4S45 prevazuti
prin GS CS OS 4.1., actiunile fiind corelate cu Activitatea 2 si 3 din GS CS OS 4.1.

3.

Obiectiv specific 3. Cresterea accesului si participării la educaţie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de saracie din
comunitatea marginalizata vizata, cu o pondere de 50% de etnie roma, prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea si
mentinerea acestora cu succes in educatie, inclusiv cu implicarea adultilor semnificativi din viata copiilor (parinti/tutori/cadre
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3.

didactice).
Doar 72% din copiii din comunitate frecventeaza sistemul de educatie. Ne propunem ca prin act propuse sa crestem nivelul de
participare a copiilor la educatie si apoi calitatea rezultatelor scolare. Pentru cresterea participarii am prevazut sprijin concret de
tipul hranei calde, pregatirea pentru scoala si transportul la scoala, furniz de produse necesare participarii (imbracaminte,
incaltaminte, rechizite, articole de igiena), dublate de constientizarea parintilor prin educatie parentala despre importanta educatiei
in viitorul copiilor. La calitatea rezultatelor scolare vom contribui prin act de tipul after school, cresterea atractivitatii educatiei.
Atitudinea dezinteresata fata de educatie este generala la nivelul comunitatii marginalizate vizata prin proiect, existand carente
mari care impiedica ocuparea la adulti. Au fost prevazute masuri de imbunatatire a nivelului de educatie si la acestia, prin org
pentru 45 pers adulte aflate in risc de saracie si excluziune sociala din GT program de tipul „a doua sansa”. Datorita nr mare de
copii din comunitatea marginalziata vizata propunem furniz acestor act de sprijin a educatiei furnizate la 200 copii din GT. Aceste
masuri vor contribui direct la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2 si 4S45 prevazuti prin GS CS OS 4.1., actiunile fiind corelate cu
Act 1 din GS CS OS 4.1.

4.

Obiectiv specific 4. Imbunatatirea calitatii vietii cu interventii tintite la nivelul grupului tinta prin furnizarea de servicii sociale,
inclusiv imbunatatirea conditiilor de locuit, servicii medicale si socio-medicale.
Calitatea vietii este dependenta de conditiile de locuit, de starea de sanatate, de independenta in act zilnice, de mediul social si
intrafamilial. 50 de gospodarii vor beneficia de masuri de imbunatatire a conditiilor de, dintre acestea cel putin 5 vor fi adresate
pers care au nevoie de adaptarea spatiului (pers cu dizabilitati, varstnici).
Din pacate cladirile sunt in imposibilitatea racordarii la utilitati fiind necesare investitii mult mai ample. Astfel consideram imperativ
sa cream o insfrastructura medico-sociala (in Centrul de Resurse Comunitare), unde sa cream un spatiu pentru imbaiere si spalat
haine- servicii care in prezent sunt inaccesibile pentru mare parte din comunitatea marginalizata vizata.
Dat fiind starea comunitatii, sunt necesare masuri de prevenire a imbolnavirilor si o monitorizare a starii de sanatate, accentuand
pe educatie pentru sanatate. Riscul pt boala este mare datorita igienei precare. Trebuie intervenit la niv intregului GT pentru
preventie si monitorizare, inregistrarea in sistemul de sanatate, dar si tintit la cei care au vulnerabilitati suplimentare (pers cu
dizab, varstnici, femei insarcinate). In centrul infiintat prin Activitatea 2 vor fi furnizate si serviciile medicale si socio-medicale in
comunitatea marginalizata vizata.
Aceste act furnizate contribuie direct la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S44, 4S39 si 4S45 prevazuti prin GS CS OS 4.1.,
actiunile fiind corelate cu Activitatea 4, 5 si 6 din GS CS OS 4.1.

Rezultate aşteptate
Detalii rezultat Componenta 1
1.

Rezultate Subactivitatea 1.1:
1 eveniment de inovare sociala si combatere a discriminarii
30 participanti la seminar- actori sociali relevanti pentru tematica proiectului
1 plan de identificare si atragere voluntari
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS OS 4.1.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45

2.

Rezultate Subactivitatea 1.2:
10 voluntari identificati
1 ONG infiintat
1 furnizor nou de servicii sociale acreditat
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS
Contributie la tema secundara 02. Inovare sociala
Rezultat sustenabilitate: ONG-ul va asigura in comunitatea dezavantajata servicii sociale dupa finalizarea proiectului minim 7 luni
(sustenabilitate servicii sociale)
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45 si la indicatorii 4S39 (4S39.3) si 4S44 (4S44.3)

3.

Rezultate Subactivitatea 2.1:
1 centru de resurse comunitare realizat, cu spatii pentru servicii sociale, servicii medicale, servicii socio-medicale, inclusiv pentru
furnizare servicii mentinere igiena (dusuri, spalat haine)
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 4 din GS CS OS 4.1.
Contributie la tema secundara 02. Inovare sociala
Rezultat sustenabilitate: centrul va asigura infrastructura necesara furnizarii serviciilor sociale, medicale si socio-medicale pe
durata proiectului si dupa finalizarea proiectului in perioada de sustenabilitate asumata pentru fiecare serviciu
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45 si la indicatorii 4S39 (4S39.3) si 4S44 (4S44.3)

4.

Rezultate Subactivitatea 2.2:
1 eveniment lansare pentru centru de resurse comunitare infiintat
100 participanti (actori solicali relevanti pentru tematica proiectului si persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea vizata)
Contributie la tema secundara 02. Inovare sociala
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45 si la indicatorii 4S39 (4S39.3) si 4S44 (4S44.3)

5.

Rezultate Subactivitatea 3.1:
12 actiuni publice astfel:
8 activitati stradale,
2 seminarii/workshop-uri adresate angajatorilor si personalului din institutiile publice din comunitate,
1 actiune de tip concurs de idei pentru realizarea unei campanii de combatere a segregarii comunitatii marginalizate
vizate,
1 eveniment spectacol cu accent pe prezentarea traditiilor comunitatii rome
1 film antidiscriminare realizat, prezentat la evenimente si difuzat pe canalele mass-media locale
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS
Contribuitie la tema secundara 06.Nediscriminare.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45
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6.

Rezultate Subactivitatea 3.2:
1 program nediscriminare adresat cadrelor didactice (6 sedinte a cate 1 ora)
Program implementat la 3 grupuri a cate 10 cadre didactice
30 cadre didactice instruite antidisciminare
Contribuitie la tema secundara 06.Nediscriminare
1 masura adresata comunitatii marginalizate, implementata corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS
Rezultat sustenabilitate: implementarea programului in alte 3 unitati de invatamant cu cate 10 cadre didactice in urmatoarele 7
luni; programul va fi publicat intr-un ghid de documente/instrumente rezultate din proiect.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45

7.

Rezultate Subactivitatea 3.3:
1 program antidiscriminare adresat grupului tinta (6 sedinde a cate 1 ora)
550 participanti (persdoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta)
55 grupe formate
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS
Contribuitie la tema secundara 06.Nediscriminare.
Rezultat sustenabilitate: un seminar organziat cu participarea a cel putin 20 de reprezentanti ai institutiilor publice din judet si
furnizori privati pentru a disemina programul si utilitatea/impactul lui si a incuraja implementarea lui; programul va fi publicat intrun ghid de documente/instrumente rezultate din proiect.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45

8.

Rezultate Subactivitatea 4.1:
1 campanie de informare continua in comunitatea marginalizata vizata
72 actiuni concrete de informare/constientizare pe durata proiectului
1 masura adresata comunitatii marginalizate vizate implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.

9.

Rezultate Subactivitatea 4.2:
1 procedura de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala realizata
1 set de instrumentele aferente pentru evaluarea incadrarii persoanelor in criteriile de eligibilitate
1 set de instrumentele de evaluare a nevoilor
1 set de instrumente de inregistrare a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in GT
1 aplicatie informatica gestionare baza de date creata
Rezultat sustenabilitate: aplicatia va fi folosita in continuare pentru gestionarea GT in sustenabilitate si gestiionarea noilor
beneficiari ai P3, inclusiv pentru evitarea dublei finantari.
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.

10.

Rezultate Subactivitatea 4.3:
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala identificate, evaluate, analizate si inregistrate in GT, din care:
280 persoane adulte
200 copii
70 persoane cu vulnerabilitati suplimentare (30 femei insarcinate, 20 persoane varstnice, 20 persoane cu dizabilitati)
50% persoane de etnie roma
50% persoane de gen feminin
550 dosare individuale realizate in baza instrumentelor stabilite prin procedura
1 baza de date cu 550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.

11.

Rezultate Subactivitatea 4.4:
550 planuri de interventie integrata individualizate;
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in GT planificate pentru participarea la minim 2 activitati
aferente la 2 masuri diferite conform GS CS OS 4.1;
550 contracte furnizare servicii semnate de beneficiari si/sau de parinti/tutori legali;
50% persoane de etnie roma
50 persoane de gen feminin
550 fise monitorizare implementare plan integrat
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.

12.

Rezultate Subactivitatea 4.5:
100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in GT beneficiaza de asistenta juridica
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 6 din GS CS
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45.

13.

Rezultate Subactivitatea 5.1:
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt implicate in masuri de ocupare- formare profesionala
50% persoane de etnie roma
50% femei
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS
14 grupe organizate
14 cursuri aprobate AJPIS
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45.

14.

Rezultate Subactivitatea 5.2:
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de masuri de ocupare- formare profesionala
50% persoane de etnie roma
50% femei
10 cursuri calificare a cate 360 ore derulate (120 ore teorie si 240 ore practica in 2 subgrupe/curs)
200 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de calificare
200 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de subventie in functie de participare
200 adeverinte finalziare curs calificare intocmite
200 diplome calificare emise
4 cursuri de initiere a cate 90 ore derulate
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80 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de initiere
80 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de subventie in functie de participare
80 adeverinte finalizare curs initiere intocmite
80 certificate absolvire intitiere emise
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS
Rezultat sustenabilitate: cel putin 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala altele decat cele din GT al
proiectului vor beneficia de formare profesionala in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45, si indirect, prin imbunatatirea
competentelor profesionale, la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2.
15.

Rezultate Subactivitatea 6.1:
1 program de grup de informare si consiliere ocupationala realizat (12 sedinte a cate 2 ore)
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt implicate in masuri de ocupare- informare si consiliere
vocationala
50% persoane de etnie roma
50% femei
1 masura ocupare pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS OS 4.1
20 grupe organizate
Rezultat sustenabilitate: programul va fi diseminat prin culegerea de instrumente publicata in proiect; organizarea de alte grupe
de consiliere dupa finalizarea proiectului, pe durata a 7 luni, prin furnizarea a minim 1 sedinta de grup pe saptamana.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.

16.

Rezultate Subactivitatea 6.2:
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt implicate in masuri de ocupare- mediere
1 masura ocupare pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS OS 4.1
1 acord de parteneriat cu AJOFM
1 baza de date angajatori
59 persoane din GT angajate
50% persoane de etnie roma
50% femei
59 contracte de subventie semnate cu angajatori pentru subventionarea locuilui de munca creat pentru 12 luni
Rezultat sustenabilitate: 59 locuri de munca pastrate pentru minim 7 luni dupa finalziarea proiectului; S cu P3 vor continua
furnizarea de mediere la toti beneficiarii de masuri de ocupare dupa finalizarea proiectului minim 7 luni, asigurand respectarea
cerintei GS CS OS 4.1. de cel putin 80% din tinta minima pe ocupare impusa (25%).
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.

17.

Rezultate Subactivitatea 7.1:
280 persoane adulte aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca sunt implicate in dezvoltare initiative
antreprenoriale
1 seminar prezentare antreprenoriat furnizat la 14 grupuri, 280 participanti
4 grupuri de lucru formate a minim 10 persoane, 2 intalniri pe grup
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.

18.

Rezultate Subactivitatea 7.2:
1 eveniment concurs planuri de afaceri
1 procedura selectie comisie evaluare planuri de afaceri
1 comisie de 7 persoane infiintata conform GS CS OS 4.1
1 procedura jurizare planuri de afaceri
40 de planuri de afaceri participante si prezentate comisiei
1 lista rezultate jurizare
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.

19.

Rezultate Subactivitatea 7.3:
25 contracte de subventie minimis/antreprenoriat semnate
25 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din GT beneficiaza de contracte de subventie antreprenoriat
25 de initiative antreprenoriale dezvoltate
25 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din GT beneficiaza de consultanta in domeniul antreprenoriat
25 de locuri de munca create
1 modul instruire non-formala antreprenoriat
40 de participanti la modulul de instruire
1 film sprijin antreprenoriat/sprijinire nediscriminare beneficiari pe piata locala
16 intalniri intre beneficiarii de contract subventie antreprenoriat cu actori relevanti din comunitate (alti antreprenori, reprezentanti
ai institutiilor publice etc)- aprox 40 persoane/intalnire
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.

20.

Rezultate Subactivitatea 8.1:
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de servicii de sprijin pentru
participarea la educatie (minim 50% de etnie roma si minim 50% fete)
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.

21.

Rezultate Subactivitatea 8.2:
1 procedura de acordare a hranei calde pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor
1 procedura de achizitie servicii catering (minim 50% de etnie roma si minim 50% fete)
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de hrana calda
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
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22.

Rezultate Subactivitatea 8.3:
1 procedura de acordare a sprijinului pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor
1 procedura de achizitie produse
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta (minim 50% de etnie roma si minim 50% fete),
beneficiaza de sprijin pentru participarea la educatie asigurat prin furnizarea de obiecte necesare participarii la educatie
(rechizite, imbracaminte/incaltaminte, produse de igiena) pentru 5 semestre scolare
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: pe durata a minim 7 luni dupa incheierea proiectului, in colaborare cu ONG-ul infiintat, P3 va organiza
campanii de strangere fonduri/donatii, pentru a continua sprijinirea copiilor si dupa finalizarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.

23.

Rezultate Subactivitatea 8.4:
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta (minim 50% de etnie roma si minim 50% fete)
beneficiaza de activitatii de educatie de tipul afterschool/scoala de dupa scoala si activitati extracurriculare
5 semestre de activitate de tipul „scoala de dupa scoala”
8 actiuni extracurriculare implementate
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de minim 7 luni de la finalizarea
implementarii proiectului de catre P3 in colaborare cu voluntari ai ONG-ului infiintat vor continua subactivitatea cu realizarea
trimestriala a cate unei activitati extracurriculare.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.

24.

Rezultate Subactivitatea 8.5:
1 program de parentig (educatie parentala) creat, format din 6 sedinte a cate 2 ore
200 de parinti/tutori ai celor 200 copii inscrisi in grupul tinta beneficiaza de educatie parentala
15 grupe de parinti/tutori cu care se implementeaza programul de educatie parentala
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de minim 7 luni de la finalizarea
implementarii proiectului de catre P3 in colaborare cu voluntarii ONG-ului infiintat, prin continuarea furnizarii catre parinti/tutori
(persoane in risc de saracie si excluziune sociala) programului de parentig, cel putin 1 sedinta pe saptamana. Programul va fi
diseminat catre alti actori sociali interesati fiind publicat in culegerea de instrumente create in proiect.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.

25.

Rezultate Subactivitatea 8.6:
1 procedura achizitie
30 cadre didactie beneficiaza de sprijin in pachete integrate educationale pentru a imbunatati calitatea procesului educativ
1 serviciu implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de minim 7 luni de la finalizarea
implementarii proiectului de catre P3 in colaborare cu voluntarii ONG-ului infiintat, prin realizarea de campanii de donatii. De
materialele didactice si imbunatatirea calitatii procesului educational vor beneficia si alti copii aflati in risc de saracie si excluziune
sociala care nu sunt in grupul tinta, dar care sunt elevii cadrelor didactice sprijinite.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.

26.

Rezultate Subactivitatea 8.7:
45 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta isi vor imbunatati nivelul de educatie
Minim 50% persoane de etnie roma, minim 50% femei
2 grupe a doua sansa nivel primar
30 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta beneficiaza de programul a doua
sansa de nivel primar
1 grupa a doua sansa nivel gimnazial
15 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta beneficiaza de programul a doua
sansa de nivel gimnazial
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultate sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de minim 7 luni de la finalizarea
implementarii proiectului de catre P2, prin continuarea furnizarii de programe de tipul a doua sansa dupa finalizarea proiectului,
din resurse proprii.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45, si indirect prin faptul ca persoanele crescandu-si nivelul
de educatie vor putea participa la formare profesionala, avand sanse la ocupare, contribuie indirect la indicatorii 4S37, 4S37.2,
4S38, 4S38.2.

27.

Rezultate Subactivitatea 9.1:
1 procedura identificare beneficiari si furnizare sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit
50 de gospodarii in care traiesc persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in GT, identificate pentru
furnizarea serviciului de imbunatatire conditii locuit
50 contracte furnizare servicii imbunatatire conditii locuit
50 devize de lucrari in care sa se tina cont de tema secundara 01. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
1 procedura achizitie servicii imbunatatire conditii de locuit (caiet de sarcini realizat in baza devizelor realizate)
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1
Rezultate sustenabilitate: prin contractul semnat beneficiarii isi asigura pastrarea in bune conditii a lucrarilor realizate si
realizarea a cel putin inca unei masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit in urmatoarele 7 luni.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.

28.

Rezultate Subactivitatea 9.2:
50 de gospodarii cu conditii imbunatatite de locuit
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1
Rezultate sustenabilitate: prin contractul semnat beneficiarii isi asigura pastrarea in bune conditii a lucrarilor realizate si
realizarea a cel putin inca unei masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit in urmatoarele 7 luni.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Contributia la tema secundara GS CS OS 4.1 01. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor si la principiile orizontale/dezvoltare durabila.
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29.

Rezultate Subactivitatea 10.1:
1 program de sanatate mentala copii realizat (12 sedinte a cate 50 minute)
200 copii din GT beneficiaza de programul de sanatate mentala
20 grupe formate
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: program sanatate mentala implementat saptamanal in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2 si 4S45.

30.

Rezultate Subactivitatea 10.2:
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de servicii medicale
1 program de educatie pentru sanatate
550 persoane din GT in grupuri de aproximativ 20 persoane (aproximativ 28 grupuri) beneficiaza de programul de educatie
pentru sanatate
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in GT beneficiaza de medic de familie
1 cabinet medical functional in cadrul Centrului de Resurse Comunitare
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: serviciile medicale vor fi furnizate cel putin 7 luni dupa finalizarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2 si 4S45; se infiinteaza la nivelul comunitatii a unui nou serviciu
care acopera nevoile de servicii medicale, astfel ca subactivitatea contribuie si la indicatorii 4S44 si 4S39.

31.

Rezultate Subactivitatea 10.3:
70 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu vulnerabilitati suplimentare recrutate in GT beneficiaza de servicii
socio-medicale
20 persoane varstnice beneficiaza de servicii socio-medicale
20 persoane cu dizabilitati beneficiaza de servicii socio-medicale
30 femei insarcinate beneficiaza de servicii socio-medicale
1 echipa mobila infiintata (Centrul de Resurse Comunitare)
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: serviciile socio-medicale vor fi furnizate cel putin 7 luni dupa finalziarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2 si 4S45; se infiinteaza la nivelul comunitatii a unui nou serviciu
care acopera nevoile de servicii socio-medicale, astfel ca subactivitatea contribuie la indicatorii 4S44 si 4S39.

32.

Rezultate Subactivitatea 11.1:
Indicatorii 4S43, 4S43.2., 4S37, 4S37.2., 4S38, 4S38.2., 4S44, 4S39, 4S45 atinsi
1 set proceduri manageriale
1 set instrumente evaluare
1 instrument managementul riscurilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

33.

Rezultate Subactivitatea 11.2:
Indicatorii 4S43, 4S43.2., 4S37, 4S37.2., 4S38, 4S38.2., 4S44, 4S39, 4S45 atinsi
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Achizitii realizate
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Context
Zona marginalizata careia ne adresam este localizata in orasul Jibou, judetul Salaj, unul dintre cele mai sarace judete, incadrata intre urm
strazi: CARAMIDARI, STEJARILOR, ODODRHEIULUI, RONEI, TUDOR VLADIMIRESCU, SOMESULUI, EROILOR, BISERICII VECHI,
FUNDATURA RAULUI, cea mai mare parte din zona fiind cartierul CARAMIDARI care este marcat? in Atlasul zonelor urbane
marginalizate (p.201).
Proiectul propus raspunde Planului Strategic de Dezv Socio-Economic?/Jibou/2014-2020, contribuind la Directia strategica 2:
Imbunatatirea calitatii vietii si dezv serviciilor sociale prin masuri de sprijin si asistenta sociala si dezv de proiecte. De asemenea, proiectul
contribuie la indeplinirea Planului de dezv al orasului Jibou avand in vedere masuri pentru imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor, dezv
serv sociale/medicale si socio-medicale, in special adresate comunitatii marginalizate rome.
Din punct de vedere demografic, in interiorul zonei propuse locuiesc 2.039 de pers in 673 de gospodarii, 977 fiind pers de etnie roma
(aproape 50% din populatia zonei vizata in proiect). In ancheta de teren- componenta studiului realizat pentru fundam proiectului, aprox
54% dintre respondenti au declarat ca sunt de etnie roma.
Asa cum sunt prezentate datele si in analiza realizata la nivelul comunitatii vizate, in ceea ce priveste capitalul uman, in urma aplicarii
studiului a rezultat ca in comunitatea vizata 75,3% din pers cu varsta intre 15-64 ani au maxim 8 clase, peste 37% sunt pers cu dizab sau
au boli cronice ori alte afectiuni care le limiteaza act zilnice, proportia copiilor si tinerilor din populatia totala este peste 58%. In
comunitatea vizata, 68% dintre cei care au varsta intre 16-64 ani nu sunt incadrate pe piata formala a muncii si nici nu urmeaza o forma
de invatamant. A fost identif un procent de 77,8% in ceea ce priveste proportia locuintelor supraaglomerate (peste 40% dintre respondenti
declara ca in gospodarie locuiesc peste 5 membrii, o medie de 6.64 m2/membru din gospodarie), iar in proportie de 34% prezinta
nesiguranta locativa (locuintele nu sunt in proprietate pers).
Intreaga zona prezinta depasiri semnificative la nivelul indicatorilor cheie si pragurilor minimale care valideaza o zona ca fiind
marginalizata (pagina 5 din GS CS OS 4.1) si „comunitate marginalizata in care exista populatie apartinand comunitatii rome”.
Cele mai multe pers respondente au intre 21 si 55 ani, cu familii numeroase, sunt in cea mai mare parte de etnie roma, iar din punct de
vedere al locuirii, considera ca nu au suficient spatiu pentru a trai si a-si desf activitatile. Casele lor sunt din BCA, caramida sau chirpici.
Aproape toti considera ca au nevoie de reparatii in ceea ce priveste consolidarea structurii, extinderea de camere sau conectarea la
utilitati. Din punct de vedere al racordarii la utilitati, putin peste 60% au curent electric si sub 20% apa curenta in interior, restul sunt
racordati intr-o foarte mica masura la gaze, canalizare, au centrale termice, toaleta sau baie in interiorul locuintelor.
Aproape toti au copii, doar 72% dintre copii frecventeaza scoala. 30% dintre cei care au raspuns nu au deloc scoala, 35% au absolvit
invatamantul primar, iar 29% gimnazial. Peste 60% sunt interesati de programe prin care sa isi finalizeze studiile. Doar 27 % lucreaza, din
cauza ca oferta locurilor de munca era scazuta, nu au avut calificarea necesara sau au avut o alta entie decat cea majoritara, dar aproape
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50% ar dori sa isi deschida o afacere. Populatia isi doreste sa primeasca servicii integrate, in special pentru categoriile: copii, varstnici,
adulti.
Domenii identif ca fiind vuln: educatia, ocuparea, venitul/familie, starea fizica/sanatatea, conditiile de locuit, discriminarea si egalitatea de
sanse. La acestea se adauga slaba implicare a comunitatii (voluntari si ONG) si prezenta discriminarii si a segregarii.
Astfel, pentru a raspunde nevoilor comunitatii propunem o structura specifica pentru GT, toti fiind pers aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, in pondere de 50% de etnie roma, 50% de gen feminin. Lipsa venitului (ocuparii) este cea mai mare pb, astfel ca
propunem in corespondenta cu conditiile GS CS OS 4.1 ca aprox 51% din GT sa fie adulti apti de munca. Inactivitatea pe piata muncii,
lipsa competentelor necesare ocuparii, lipsa motivatiei spre angajare, reprezinta cauzele cele mai imp ale riscului in ceea ce priveste
saracia si excluz sociala la nivelul comunitatii adulte in acest moment. Lipsa ocuparii este de multe ori motivata prin lipsa locurilor de
munca vacante, astfel ca se sustine sprijinirea initiativelor antreprenoriale de auto-ocupare, care ar putea diversifica sursele de venit.
Exista interes in aceasta directie la nivel de GT, doar ca nu au experienta si resurse care sa le faciliteze succesul, astfel ca este necesara
asistare profesionista, coerenta si sustinuta, pentru a fi sustenabile si sa genereze beneficii pe termen lung.
In cadrul studiului realizat, intrebati despre cele mai importante grupuri defavorizate, cei mai multi considera ca cel mai vuln grup sunt
copiii (53% dintre respondenti), astfel, propunem o pondere de aprox 36% din GT sa fie copii. Riscul de saracie si excluziune sociala este
indirect direct proportional cu nivelul educatiei pers. Interventia in educatia copiilor este de dorit pentru a rupe cercul vicios al saraciei,
lipsa educatiei si atitudinea dezinteresata fata de educatie se perpetueza de la o generatie la alta. In comunitatea marginalizata vizata
doar 72% dintre copii frecventeaza sistemul de educatie iar parintii, desi declarativ recunosc importanta educatiei, nu isi sprijina copiii.
Sunt necesare masuri care sa creasca nivelul de participare a copiilor la educatie, inclusiv prin constientizarea si motivarea parintilor. 37%
din comunitatea vizata sunt in incapacitate care le limiteaza activitatile zilnice, astfel ca am luat in calcul furnizarea de servicii si pers cu
dizabilitati, varstnici si femeilor insarcinate. Pentru ca exista un procent semnificativ de pers cu vulnerabilitati suplimentare sunt necesare
servicii care sa raspunda nevoilor lor de adaptare si independenta, servicii medicale si socio-medicale pentru ameliorarea situatiei in care
se afla.
Astfel, existand o populatie autodeclarata de etnie roma in pondere de peste 50%, tot atat din intreg GT va fi de etnie roma. Prin
participarea lor la interventia integrata vom contribui in mod direct la Strategia Guvernului RO de incluziune a cetătenilor români
apartinând minoritătii rome pentru perioada 2015-2020. Copiii de etnie roma vor beneficia de masuri de creştere a nivelului de incluziune
educaţională, de reducere a riscul de abandon şcolar şi analfabetism; adultii apti de munca vor beneficia de masuri proactive de ocupare,
gospodariile vor beneficia de masuri de imbunătăţire a condiţiilor de locuit. Actiunile de sprijin in domeniul medical si socio-medical
prevazute in proiect vor contribui la obiectul strategiei de „îmbunătăţire a stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
prin creşterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative şi prin promov unui stil de viaţă sănătos”.
Cu indicatori de rezultat relevanti pentru ocupare asumati superior minimului impus de GS CS OS 4.1., cu peste 50% din resursele
proiectului orientate catre masuri de ocupare si auto-ocupare, proiectul contribuie direct la ob SN pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(SNOFM) 2014-2020, iar formarea profesionala prevazuta in proiect va contribui la ob S pentru Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii.
Peste 36% din GT vor fi copii care vor beneficia de servicii integrate cu scopul cresterii accesului si participarii la educatie, contribuind la
ob propuse in S Naţ privind Reducerea Părăsirii Timpurii a ?colii. Copiii vor beneficia si de servicii medicale, cu scopul prevenirii pb de
sanatate, inclusiv de sanatate mentala, contribuind la ob SN pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului 2015-2020. Toate
aceste act vor contribui la promovarea drepturilor copilului- SN pentru Protecţia şi Promov Drepturilor Copilului 2014 – 2020. Seviciile
medicale, socio-medicale sunt extinse pe componenta de preventie la intreg GT, furnizand si servicii tintite celor aflati intr-o situatie de
dificultate (femei insarcinate, pers cu dizab si varstnici), astfel contribuim la SN de Sănătate 2014-2020, la SN privind Incluz Socială a
Pers cu Dizab 2014-2020 si la SN pentru Promov Îmbătrânirii Active şi Protecţia Pers Vârstnice 2015-2020. Interv integrata gandita pentru
a genera un impact social pe termen lung va contribui la ob SN privind Incluz Socială şi Reducerea Sărăciei pt perioada 2015-2020.
Astfel, proiectul, avand ca scop cresterea calitatii vietii intr-o comunitate marginalizata, va contribui la obiectivul global al AP 2014-2020
prin care RO si-a propus reducea discrepanţelor de dezv economică şi socială între RO şi statele membre ale UE, urmarind recomandarile
specifice de tara din RST 2014 si 2015 si prioritatile stabilite pentru PNR, in ceea ce priveste dezv capitalului uman prin incurajarea
educatiei la copii si cresterea competentelor prof si a ratei de ocupare la adulti, prin promovarea competitivităţii şi a dezv locale date de
sprijinirea initiativelor antreprenoriale, incurajarea utilizarii durabile a resurselor pentru eficienta energetica atat la nivelul initiativelor
antreprenoriale dar si prin masurile de sprijin a conditiilor de locuit. Toate aceste actiuni vor consolida administratia publica locala,
proiectul fiind promovat de un UAT. Sprijinirea prin proiect a 550 de pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala, copii, adulti,
varstnici, inclusiv pers cu dizabilitati, cu un GT in care regasim pentru asigurarea egalitatii de sanse intr-o pondere de 50% pers de etnia
roma, femei fiind tot intr-o pondere de 50%, fiind un proiect complex, integrat, in care gospodaria/comunitatea marginalizata este privita in
ansablul ei in ceea ce privesc nevoile pentru dezvoltare durabila. Au fost astfel prevazute activitati care sa raspunda paletei mari de nevoi
identificate, adresate fiecarei componente din comunitate de tipul educatiei, formarii prof, ocuparii, sprijinului pentru rez pb de locuire sau a
altor pb sociale, pb medicale sau socio-medicale, urmarind reducerea nr de pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala, proiectul
fiind astfel relevant fata de GS CS OS 4.1.

Justificare
Comunitatea marginalizata in care exista populatie de etnie roma vizata este un cartier segregat considerat „nefrecventabil” de restul
comunitatii.
La momentul elaborarii cererii de finantare, din doc oficiale ale autoritatii publice locale partenere in comunitatea marginalizata locuiau
2.039 pers din care 977 de etnie roma. Prin studiul realizat pt fundamentarea proiectului au fost identif urmatoarele date: 54% au declarat
ca sunt de etnie roma, 75,3% dintre pers cu varsta intre 15-64 ani au maxim 8 clase, 37,4% sunt pers cu dizabilitati sau au boli cronice ori
alte afectiuni care le limiteaza act zilnice, 68% dintre cei care au varsta intre 16-64 ani nu sunt incadrati pe piata formala a muncii si nici nu
urmeaza o forma de invatamant, doar 72% dintre copii participa la educatie; a fost identificat un procent de 77,8% in ceea ce priveste
proportia locuintelor supraaglomerate, cu mai putin de 15,33 m2/pers, 34% prezinta nesiguranta locativa (locuintele nu sunt in proprietate
pers). Astfel comunitatea vizata prezinta un nivel scazut de capital uman, un nivel scazut de ocupare a fortei de munca in sectorul formal
si conditii de locuire precara. Majoritatea pers din comunitatea marginalizata au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de
sărăcie, confruntandu-se cu deprivare materiala severa caracterizata de lipsa resurselor necesare pt un trai decent, fiind astfel o
comunitate justificata ca interv conform GS CS OS 4.1. Fiind localizata marginal fata de restul comunitatii, se afla intr-un context de
segregare sociala si econ fata de comunitatea locala, resimtind puternic discriminarea din partea populatiei gen a orasului (65% au
declarat ca s-au simtit discriminati din care foarte frecvent 31%, frecvent 42%, de regula in situatiile in care au dorit accesarea de servicii
la nivel de comunitate si la angajare).
Populatia din comunitatea vizata prezinta slabe deprinderi sociale, nivel redus de scolarizare, cu motivatie si experienta redusa sau
absenta in ceea ce priveste ocuparea, sursa principala de venit fiind asistenta sociala (sursa UAT: din cei 977 pers de etnie roma 527 sunt
beneficiari de VMG- intreaga populatia adulta de etnie roma). Dintre cei care au mai putin de 8 clase, 63% au declarat ca ar dori sa
participe la programe care sa ii ajute sa isi finalizeze studiile minime obligatorii- propunem implem progr de educatie de tipul „a doua
sansa”. 86% din cei care au participat la studiu au declarat ca ar dori sa participe la FP. Dat fiind ponderea pers fara competente prof
identificata in comunitatea marginalizata propunem in proiect FP (initiere, calificare) adresata tuturor adultilor apti de munca ce vor fi
recrutati in GT- fiind o nevoie principala a comunitatii. Avand posibilitatea sa aleaga dintr-o lista de motive pentru care nu lucreaza, cei mai
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multi (58%) au ales ca si prim motiv faptul ca oferta locurilor de munca era scazuta sau ca nu au avut calificarea necesara in vederea
angajarii, apoi lipsa experientei solicitate de catre angajator. Un posibil al treilea motiv pentru faptul ca nu lucreaza a fost declarat faptul ca
au o alta etnie decat cea majoritara. Interv trebuie orientata inclusiv catre inf si consiliere vocationala, pt a-i motiva pt ocupare si a le dezv
de deprinderi pt cautarea si pastrarea unui loc de munca (fiind inactivi de o perioada mare: 43.4% nu lucreaza de mai bine de 1 an). In
completarea furnizarii de masuri de ocupare consideram ca sunt necesare masuri de diversificare a surselor de venit prin sustinerea unor
initiative antreprenoriale (aprox 50% dintre subiectii studiului sunt interesati de antreprenoriat in domenii ca servicii de curatenie, comertul,
constructiile, servicii de ingrijire). Pt prezentul proiect ne propune sustinerea a 25 initiative, fiind un domeniu in care beneficiarii au slaba
experienta, consideram ca este extrem de importanta asistarea acestor lor inclusiv pe perioada de sustenabilitate pt a asigura cat mai
multe sanse de functionare pe termen lung. Conform Proiecţiei demografice Eurostat, riscul de sărăcie pt cei fara un loc de munca este de
aproape şase ori mai mare decât pt salariaţi. „Transferul” de la statutul de beneficiar de asistenta sociala la pers activa pe piata muncii
care genereaza venit familiei este extrem de imp in reducerea riscului de saracie si excluz sociala- in proiect extimam ca cel putin 84 de
pers din GT se angajeaza.
Conform „Analizei socio-economice pt programarea fondurilor EU 2014-2020”, profunzimea sărăciei la copii este mai ridicată în RO decât
în orice altă ţară EU, in funcţie de metodologie, circa 72-78% din copiii din RO suferă de deprivare materială severă. In prezent, in
comunitatea marginalizata vizata aproape 30% dintre copii nu frecventeaza scoala deloc, parintii nu isi sustin copiii sa mearga la scoala.
De altfel le-ar fi si dificil sa se integreze in mediul scolar- datorita veniturilor reduse au dificultati in ceea ce priveste imbracamintea,
incaltamintea sau rechizitele necesare, datorita lipsurilor date de utilitati dar si a lipsei de educatie in ceea ce priveste sanatatea au
probleme de igiena, resimtind o atitudine de respingere in mediul scolar. La o analiza a situatiei copiilor se remarca lipsa alimentatiei
necesare unei dezv armonioase si sanatoase. Vom raspunde tuturor acestor nevoi pt cresterea participarii efective a copiilor la educatie
(hrana, servicii de pregatire participare si transport, sprijin pt furniz de imbracaminte, incaltaminte, rechizite), dublate de furniz de educatie
parentala la parinti/tutori pt a-i constientiza cu privire la imp participarii copiilor la educatie, mentinerea lor cat mai mult in mediu
educational prin program afterschool, activitati extracurriculare, promovarea sanatatii mentale la copii. Inovatoare este intentia de a implica
femei din comunitatea marginalizata in echipa de proiect pentru asistarea copiilor si diseminarea astfel catre comunitate a mesajului de
importanta a educatiei. Participarea la educatie si cresterea nivelului de educatie a copiilor este unul dintre cele mai imp categorii de
impact pe termen lung, crescand sansele acestora la incluz sociala si ocupare ca adult, si astfel la iesirea acestora din riscul de saracie si
excluz sociala.
Un procent semnificativ (37,4%) declara ca sunt pers cu dizab sau au boli cronice ori alte afectiuni care le limiteaza act zilnice, astfel, ca in
contextul unui proiect care sa se adreseze integrat nevoilor comunitatii, pt a creste calitatea vietii la nivelul intregii comunitati marginalizate
mai ales cand este vorba de o pondere de 1/3 din populatia comunitatii, sunt necesare servicii specializate adresate acestei categorii
sociale, prevazand in proiect servicii specifice care sa le creasca independenta si calitatea vietii prin furniz de servicii medicale, sociomedicale si sociale, si adaptarea mediului fizic. Consideram imp asistenta femeilor insarcinate, mai ales a celor de etnie roma, raportat la
incidenta mortalitatii infantile sau materne la nastere din RO- cea mai mare din EU.
Conditiile de locuit sunt insuficiente si fara utilitatile necesare unui trai decent iar de aceea igiena este inexistenta, sanatatea este un lux.
Sunt necesare interv urgente in imbunatatirea conditiilor de locuit pe de o parte extinderea spatiul insuficient de locuit cu eficientizarea
energetica, reparatii capitale ale structurii si acoperisului casei pentru cresterea rezilientei la dezastre, iar pe de alta parte asigurarea prin
Centru de Resurse Comunitare infiintat a conditiilor de mentinere a igienei (dusuri si masini de spalat), fiind imposibil prin resursa
financiara a prezentului buget sa acoperim costurile de conectare la utilitati (apa curenta in interior 19%, racord la canalizare 6%, toaleta in
interior 1%, geamuri termoizolante 3%, planseu si pereti izolati 3%).
Fiind nevoi multiple intr-o gospodarie trebuie analizata fiecare locuinta in parte si realizata o prioritizare a lor. Aceasta interventie va avea
un impact direct asupra calitatii vietii benef din cele 50 de gospodarii care vor beneficia de servicii concrete de sprijin, dar si pentru
aproape toata comunitate a vizata (doar 1% avand baie in interior), fiind un sprijin concret pentru imbunatatirea starii de sanatate,
participarii la educatie si la ocupare. Beneficiile GT se multiplica prin abordarea integrata: de imbunatatirea conditiilor de locuit prevazuta
la 50 de gospodarii, vor beneficia mai mult de 50 de pers, deoarece dintr-o gospodarie vor fi implicate in act mai multe pers (de ex adultul
implicat in masuri de ocupare, copiii in educatie, in aproape majoritatea gospodariilor fiind peste 5 membrii).
O problema sociala majora identificata in studiul de teren a fost segregarea comunitatii marginalziate de restul orasului si discriminarea pe
care o resimte populatia din comunitatea vizata, considerand extrem de importanta abordarea acestei situatii pentru eficientizarea
eforturilor de reducere a gradului de saracie, propunand in proiect actiuni concrete de implicare a membrilor orasului in comunitatea
marginalizata, implementarea de programe de combatere a atitutinii discriminatorii atat la actori sociali relevanti cat si la beneficiari,
dezvoltarea de infrastructura care sa atraga furnizori de servicii in comunitate.
Astfel, prin proiect contribuim la obiectivul GS CS OS 4.1. prin scaderea nr de pers aflate in risc de saracie prin imbunatatirea niv de
educatie (la 200 de copii si 45 adulti), prin ocupare si cresterea sanselor de ocupare (la 280 adulti), sprijinind 70 pers aflate in situatii cu
vulnerabilitati suplimentare, dezv si furnizand servicii noi sociale, de asist medicala si socio-medicala, cu o atentie concentrata asupra pers
de etnie roma (50% din GT).
Rezultatele proiectului vor genera scaderea necesarul de asistenta sociala si a nevoii pers de a fi sustinute de stat, contribuind la iesirea
din risc de saracie si excluziune sociala si la imbatranirea activa a populatiei. Prin participare beneficiarii vor beneficia de o transformare
importanta: vor trece de la o atitudine pasiva raportat la propria vieta, in care sunt victime a unui „cerc al saraciei” conform GC CS OS 4.1,
la o atitudine proactiva generatoare de incluziune sociala si ocupationala. In plus, aspectul de inovare sociala al proiectului va genera
cresterea gradului de implicare a cetatenilor in solutionarea pb sociale ale comunitatii, fiind aspect important de valoare adaugata,
contribuind la sustenabilitatea proiectului.

Grup ţintă
Ne adresam unei comunitati marginalizate in care locuiesc 2.039 persoane, din care 977 sunt persoane de etnie roma (sursa: statistica
UAT), iar in studiul realizat pentru fundamentarea proiectului 54% au declarat ca sunt de etnie roma. Este o comunitate mixta, proportional
reprezentata pe varste, aflata intr-o situatie de segregare inclusiv ca dispunere zonala de restul orasului. Este o zona a orasului cunoscuta
ca fiind „nefrecventabila”, cu carente in ceea ce priveste igiena, cu violenta, consumul ridicat de substante/alcool si risc infractional,
inactivitate ocupationala, participare redusa la educatie, venituri insuficiente, in general din surse de asistenta sociala pentru cei aflati in
risc de saracie si excluziune sociala. Comunitatea este formata in jururl unui cartier nominalizat si in Atlasul zonelor urbane marginalizate
(p.201) cu numele „Caramidariei”, deoarece cu un timp in urma romii care locuiau in acest cartier produceau caramizi din lut. In prezent
aceste caramizi ne mai avand cerere pe piata romii nu s-au mai putut intretine din aceasta sursa de venit, renuntand complet la ocupatie,
mestesugul s-a pierdut. Ocupatia nu a fost inlocuita cu alte domenii de activitate, in prezent majoritatea covarsitoare a romilor din
comunitatea marginalizata vizata fiind persoane inactive pe piata muncii.
Datele statistice obtinute de la UAT partener sustin necesitatea implementarii proiectului: 75,3% dintre persoanele cu varsta intre 15-64
ani au maxim 8 clase, 37,4% sunt pers cu dizabilitati sau au boli cronice ori alte afectiuni care le limiteaza act zilnice, 58,23% este
proportia copiilor si a tinerilor din populatia totala, 68% dintre cei care au varsta intre 16-64 ani nu sunt incadrati pe piata formala a muncii
si nici nu urmeaza o forma de invatamant, si nu au competente care sa-i ajute in gasirea unui loc de munca, 77,8% este ponderea
locuintelor supraaglomerate, cu mai putin de 15,33 m2 pe persoana, iar in proportie de 34% prezinta nesiguranta locativa (locuintele nu
sunt in proprietate personala). Astfel comunitatea vizata prezinta un nivel scazut de capital uman, un nivel scazut de ocupare a fortei de
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munca in sectorul formal, si conditii de locuire precara.
Propunem pentru proiect un grup tinta de 550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala dintr-o comunitatea vizata cu peste
10% persoane de etnie roma din populatia comunitatii marginalizate. La nivelul intregului grup tinta ne dorim sa pastram proportia de
persoane de etnie roma autodeclarata, astfel ca 50% din grupul tinta va fi constituita de persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala de etnie roma (275 persoane de etnie roma). Aceasta proportie se va regasi in toate categoriile de beneficiari la care ne adresam.
De asemenea, pentru ca rolul femeii in familie este unul generator de inechitate sociala, propunem ca minim 50% din grupul tinta sa fie de
gen feminin. Consideram importante aceste ponderi pentru a asigura rezultate semnificative in combaterea discriminarii si promovarea
egalitatii de sanse.
Grupul tinta propus are o structura eterogena, fiind reprezentate toate structurile sociale ale comunitatii: copii, adulti, varstnici, persoane
apte de munca dar si persoane a caror activitati le sunt limitate, pentru a putea interveni eficient la cresterea calitatii vietii la nivel de
comunitate marginalizata. Structura grupului tinta a fost stabilita ca urmare a recomandarii Ghidului Solicitantului Conditii Specifice OS
4.1. de a privi propunerile de finantare intr-un mod integrat, la nivel de gospodarie/familie si ca urmare a identificarii nevoilor comunitatii
prin studiul realizat. Nevoile unei astfel de comunitati sunt variate, interdependente, furnizarea de masuri unidirectionate diminueaza
sansele de obtinere a unui impact pe termen lung la nivel de calitate a vietii.
Dupa analzia rezultatelor generate de studiu am stabilit urmatoarea structura pentru grupul tinta (550 de persoane- toate fiind persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala asa cum sunt ele definite prin GS CS OS 4.1.): 200 copii, 280 persoane apte de munca, si 70
persoane cu nevoi de sprijin specific: 30 femei insarcinate, 20 persoane cu dizabilitati si 20 persoane varstnice.
?
RESPECTAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE CONFORM GS CS OS
4 marginalizata vizata se .confrunta cu probleme majore
1
:
Comunitatea
in ceea ce priveste riscul
de saracie si excluziune sociala, aproape
70% din populatia adulta din comunitatea nu lucreaza, singurele venituri, mai ales in cazul persoanelor de etnie roma, fiind din asistenta
sociala - venituri insuficiente pentru a raspunde nevoilor de trai. Majoritatea persoanelor din comunitatea marginalizata are un venit
disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, confruntandu-se cu deprivare materiala severa caracterizata de lipsa resurselor
necesare pentru un trai decent. Gradul de inactivitate ocupationala este foarte mare comparativ cu media nationala. De altfel, judetul Salaj
este cunoscut in statistica nationala ca fiind unul dintre judetele cu grad mare de saracie comparativ cu media nationala. Salajul se
situeaza constant pe primul loc in ceea ce priveste numarul de someri din regiunea de Nord-Vest a tarii.
O pondere mare in comunitate de persoanele care se inscriu in categoriile prevazute de GS CS OS 4.1: „in risc de saracie” (au un venit
disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% mediana veniturilor disponibile în totalul populaţiei), „se
confruntă cu o deprivare materială severă”, „trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii”. Cele 550 de persoane selectate
pentru includerea in grupul tinta vor face parte dintre acele persoane care vor corespunde acestor 3 categorii de risc de saracie si
excluziune sociala. Prin Subactivitatea 4.2. se va elabora un instrument, parte din procedura realizata, care va face posibila evaluarea
situatiei fiecarei persoane in parte si includerea persoanei in una dintre cele 3 categorii impuse de GS CS OS 4.1.
Toate cele 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru a fi recutate in grupul tinta trebuie sa aiba domiciliul sau
sa locuiasca în comunitatea marginalizată romă vizată de intervenţie. In comunitate exista persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala care nu au forme legale (nici la nivelul documentelor de identitate, nici la nivelul proprietatii in care locuiesc), astfel ca sunt
necesare servicii care sa-i sprijine in legalizarea statutului lor si a proprietatilor care le au. Dat fiind numarul mare de persoane de etnie
roma din comunitatea marginalyiata viyata, 50% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care vor fi recrutate in
grupul tinta vor fi de etnie roma. 50% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala ce vor fi recrutate in grupul tinta vor fi
de gen feminin. Toate cele 550 de persoane vor beneficia pe durata proiectului de servicii integrate, din care peste 50% de masuri de
ocupare (280 persoane)- 30% dintre acestia gasindu-si loc de munca (84 persoane), pastrandu-se ponderea de 50% persoane de etnie
roma/50% femei la nivelul tuturor indicatorilor asumati.
Pentru ca linia de finantare impune masuri de ocupare in pondere de peste 50% in bugetul proiectului, din intreg grupul tinta, peste 50%
vor fi ADULTI APTI DE MUNCA: 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Dintre acestia 50% vor fi de etnie roma
(minim 140 de persoane) si tot 50% vor fi femei (minim 140 femei). Asa cum s-a identificat prin studiul realizat, majoritatea persoanelor
adulte din comunitatea marginalizata vizata in proiect au nivel de educatie redus, nu au competente profesionale care sa le faciliteze
gasirea unui loc de munca, nu au experienta pe piata muncii, nu au un venit constant, de regula acesta vine din asistenta sociala, au
dificultati in ceea ce priveste locuinta (supraaglomerare, deteriorare, lipsa utilitati, lipsa documente proprietate), deficientele conditiilor de
locuire generand dificultati legate de igiena, care are un impact asupra sanatatii. 50% declara ca sunt de etnie roma si ca se simt frecvent
si foarte frecvent discriminati din acest motiv. Exista o pondere semnificativa a infractionalitatii, specific pentru persoanele tinere, iar in
familii se intalneste des violenta in familie. Totusi, conform analizelor nationale realizate, lipsa unui loc de munca are relevanta cea mai
mare in raport cu gradul de saracie.
Toate cele 280 persoane recrutate vor beneficia ca masura principala de interventie integrata de masuri de ocupare. Pentru ca exista in
comunitatea marginalizata vizata persoane care au carente educationale care pun in dificultate dobandirea de competente profesionale si
apoi angajarea lor, cel putin 45 de persoane care sunt identificate cu aceasta nevoie vor participa la programul de educatie de tipul „a
doua sansa” (Subactivitatea 8.7) si abia apoi vor beneficia de masuri de ocupare. Cu ocazia evaluarii initiale vor fi identificate persoanele
care nu au competente profesionale in corespondenta cu piata muncii si vor fi incluse in GT acesta fiind motivul principal pentru
neocupare invocat in cadrul studiului. Propunem astfel ca toate persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca
recrutate in GT sa aiba identificata nevoia de formare profesionala fie ca nu detin calificare, fie ca sunt calificati in meserii care nu sunt
solicitate pe piata muncii locale. Toti adultii apri de munca din GT vor participa la cursuri de formare profesionala. Astfel ca 100% dintre
persoanele din grupul tinta care vor beneficia prin proiect de masuri de ocupare vor avea competentele profesionale imbunatatite
(competente certificate oficial). Datorita diversitatii nevoilor in ceea ce priveste formarea profesionala conditionate si de resursele care le
au, au fost prevazute mai multe metode: initierea (pentru cei cu carente mari in ceea ce priveste educatia) si calificarea. Pentru ca
majoritatea au slaba motivatie pentru angajare si foarte slaba experienta pe piata muncii (majoritatea nu au mai lucrat de peste 1 an),
consideram important ca toti sa participe la un program structurat de informare si consiliere vocationala, care sa dezvolte motivarea pentru
ocupare, sa dezvolte deprinderi pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca (Subactivitatea 6.1), iar apoi toti sa beneficieze de servicii
de mentorat/mediere pentru gasirea unui loc de munca (Subactivitatea 6.2). Estimam ca minim 59 de persoane asistate pentru a-si gasi
un loc de munca, sa se angajeze, angajatorul beneficiind de subventionarea locului de munca creat, aceste persoane fiind completate ce
alte 25 de persoane care vor beneficia de loc de munca ca urmare a implementarii celor 25 de initiative antreprenoriale.
Din cele 280 de persoane apte de munca recrutate in grupul tinta, vor fi identificate minim 40 de persoane interesate de a dezvolta
initiative antreprenoriale, fiind sprijinite pentru dezvoltarea unui plan de afaceri (Subactivitatea 7.1). Dintre acestia, o comisie infiintata
conform prevederilor GS CS OS 4.1 va selectiona 25 de persoane in baza unor criterii tansparente si obiective (Subactivitatea 7.2).
Aceste 25 de persoane vor beneficia de sprijin pentru punerea in aplicare a initiativei antreprenoriale prin furnizarea in baza unui contract
a unei subventii, instruire pentru a dezvolta competente in antreprenoriat, asistenta in infiintarea si dezvoltarea antreprenoriala
(Subactivitatea 7.3). Prin dezvoltare antreprenoriala inca 25 de persoane vor deveni ocupate (auto-ocupare). Astfel in urma Activitatii 6 si
Activitatii 7, 30% dintre cele 280 de persoane care beneficiaza de masuri de ocupare, vor avea un loc de munca, 50% fiind de etnie roma.
Toate cele 280 de persoane incluse in grupul tinta vor beneficia de servicii medicale, pe de o parte preventive (control medical, educatie
pentru sanatate), inregistrarea la un medic de familie, iar prin angajare sprijinite sa fie inregistrate ca beneficiar platitor de contributii la
sanatate prin participarea la Subactivitatea 10.2, si de asemenea, toti vor putea beneficia de serviciile de igiena furnizate prin
Subactivitatea 10.3., ambele in cadrul Centrului de Resurse Comunitare infiintat prin proiect.
50 de gospodarii vor fi sprijinite pentru imbunatatirea conditiilor de locuire, ale vor fi stabilite prin evaluarea nevoilor, plecand de la grupul
tinta. Pentru angajare, cei care nu au documente de identitate valabile vor fi sprijiniti, de asemenea, pentru clarificarea documentelor de
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proprietate in vederea beneficierii de serviciile de imbunatatire a conditiilor de locuit (Subactivitatea 4.5). Cei care sunt parinti/tutori ai
copiilor din grupul tinta vor beneficia de participarea la un program de educatie parentala, ca masura de sprijinire a copiilor (Subactivitatea
8.5).
Astfel, cele 280 persoane in risc de saracie si excluziune sociala care sunt apte de munca incluse in grupul tinta vor beneficia de masurile
descrise in GS CS OS 4.1 structurandu-se programul integrat din minim 2 masuri astfel: MASURA I DE INTERVENTIE- prin participarea
la servicii descrise la Activitatea 2 si Activitatea 3 din GS CS OS 4.1. (in proiect Activitatea 5 si Activitatea 6); MASURA II DE
INTERVENTIE: prin participarea la activitati cu caracter general (program de rezilienta la discriminare in Subactivitatea 3.3, asistenta
medicala in Subactivitatea 10.2), dar si in functie de nevoile identificate in cadrul evaluarii initiale realizate MASURA III DE INTERVENTIE
prin participarea diferentiata in Subactivitatea 4.3 si Subactivitatea 4.4. (intocmirea de documente Subactivitatea 4.5, dezvoltare
antreprenoriala Activitatea 7, program de educatie parentala Subactivitatea 8.5, program a doua sansa in Subactivitatea 8.7,
imbunatatirea conditiilor de locuit Activitatea 9) beneficiind de serviciile descrise in GS CS OS 4.1. la Activitatea 1, Activitatea 4, Activitatea
5, Activitatea 6 si Activitatea 7.
Este sectiunea de grup tinta care contribuie la atingerea celor mai multi indicatori asumati in proiect: 280 persoane aflate in risc de saracie
beneficiaza de servicii integrate, de masuri de ocupare, din care 50% sunt persoane de etnie roma, 50% sunt femei, 100% persoane
finalizeaza programe de formare profesionala, toti participa la programe de informare si consiliere vocationala si toate sunt asistate prin
mediere pe piata muncii, 25 persoane dezvolta initiative antreprenoriale, 84 de persoane devin active pe piata muncii prin
ocupare/autoocupare.
Un expert gestionare program integrat din echipa P3 va gestiona si monitoriza interventia integrata adresata acestei sectiuni din grupul
tinta.
A doua categorie cu ponderea cea mai mare este reprezentata de COPII, stabilind o pondere de 36% din grupul tinta, din trei motive:
(1) riscul de saracie la copii este mai mare decat la adulti conform statisticilor oficiale (EUROSTAT), in special la copiii romi (Banca
Mondială: 84% dintre copiii romi se află în risc de sărăcie);
(2) interventia in educatia copilului reprezinta masura cu impactul cel mai mare in sustenabilitatea proiectului;
(3) faptul ca a fost identificat de potentialii beneficiari in cadrul studiului realizat ca fiind categoria cu nevoie de interventie cea mai
importanta.
Aproape 30% dintre copiii din comunitatea marginalizata vizata nu participa la nicio forma de educatie. Obiectivul Uniunii Europene privind
problema abandonului şcolar este clar şi ferm: „o rată de abandon şcolar în UE sub 10% până în 2020.” In comunitatea marginalizata
procentul copiilor care nu sunt in educatie (abandon sau neinregistrati) este de aproape 30%. Motivele pentru care acesti copii nu sunt in
sistemul de educatie: parintii nu sustin participarea, nu sunt motivati, au o atitudine negativa fata de educatie, educatia nefiind valorizata
de familie, nu au cele necesare participarii la educatie (haine, incaltaminte, rechizite) datorita venitului redus al familiei. Au dificultati legate
de pastrarea igienei, o caracteristica comuna pentru membrii comunitatii marginalizate vizate, au acces redus la servicii medicale. Sunt
necesare servicii de crestere a participarii la scoala si apoi schimbarea atitudinii fata de educatie si motivarea lor si invatarea sa doreasca
mai mult de la viata, sa iasa din „cercul saraciei”. In completare sunt necesare masuri educationale prin care sa recupereze discrepantele
fata de copiii care au participat constant la educatie, generand rezultate educationale imbunatatite.
Educatia este direct corelata cu nivelul de saracie ca adult. Cu o educatie mai buna, copiii vor avea mult mai multe sanse de incluziune ca
adulti, atat din punct de vedere social cat si ocupational. Pe de alta parte, implicand in activitati copiii, sprijinim adultii apti de munca sa-si
gaseasca si sa-si pastreze un loc de munca. Acum multe femei raman acasa cu motivul de a avea grija de copii. Copiii vor fi recrutati din
familiile/gospodariile in care persoanele adulte apte de munca au fost recrutate in grupul tinta si participa la proiect in activitatile care
asigura masuri de ocupare.
Astfel, 200 de persoane in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta vor fi copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala.
Aceasta este si o masura de sustenabilitate a proiectului, impactul serviciilor furnizate pentru copiii va schimba viata lor pe termen lung.
Minim 50% dintre ei vor fi de etnie roma, si minim 50% vor fi fete.
Toti cei 200 copii inclusi in grupul tinta vor beneficia de sprijin pentru participarea la educatie fiind MASURA I DE INTERVENTIE prin
furnizarea de hrana (Subactivitatea 8.2), sprijin in produse necesare participarii (Subactivitatea 8.3), activitati de tipul afterschool si
activitati extracurriculare (Subactivitatea 8.4); MASURA II DE INTERVENTIE participarea la un program de rezilienta la discriminare
(Subactivitatea 3.3), MASURA II DE INTERVENTIE participarea la un program de sanatate mentala (Subactivitatea 10.1) si la servicii
medicale (Subactivitatea 10.2). Prin folosirea serviciilor de imbaiere ce vor fi furnizate prin Centrul de Resurse Comunitare, vor contribui la
sanatatea lor. Cei identificati cu nevoie de asistenta pentru participarea la scoala vor fi sprijiniti prin Subactivitatea 8.1- la care vor participa
femei formate profesional din comunitatea marginalizata, angajate in echipa de proiect ca ingrijitoare si care vor avea capacitatea de
mobilizare din interiorul comunitatii a familiilor pentru a-si trimite copiii la scoala. Indirect vor beneficia de programul de combatere a
discriminarii adresat cadrelor didactice in Subactivitatea 3.2, de programul de educatie parentala adresat parintilor sau tutorilor legali in
Subactivitatea 8.5, de furnizarea de materiale didactice cadrelor didactice in Subactivitatea 8.6, de imbunatatirea conditiilor de locuit
Activitatea 9. Existenta in locuinta a copiilor va constitui avantaj in selectia gospodariilor in care se va interveni prin imbunatatirea
conditiilor de locuit.
Astfel, toti cei 200 copii vor beneficia direct de masurile descrise in GS CS OS 4.1. la Activitatea 1 ca DOMENIUL I DE INTERVENTIE si
Activitatea 4 si Activitatea 7 ca DOMENIUL II DE INTERVENTIE, care vor forma interventia integrata pentru aceasta categorie din grupul
tinta.
Expertul gestionare program integrat cu atributii pentru interventia la copii prevazut in echipa P3 va gestiona si monitoriza interventia
integrata adresata acestei sectiuni din grupul tinta.
A treia categorie de grup tinta este constituita din 70 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu VULNERABILITATI
SUPLIMENTARE, avand limitate activitatile zilnice, datorita unei dizabilitati, boli cronice sau altei situatii medicale, datorita ponderii mare
identificate prin studiul implementat pentru fundamentarea proiectului (aproape 40%). Nevoile lor sunt corelate cu starea de sanatate,
venitul mic ce il au la dispozitie si care nu acopera nevoile de ingrijire, locuintele in stare degradata si neadaptate la incapacitatile care re
au, lipsa de informare sau de sprijin pentru a accesa servicii care le-ar fi de ajutor pentru a li se imbunatati calitatea vietii. Pe de alta parte,
ne dorim ca prin proiect sa implementam o interventie integrata la nivelul tuturor categoriilor de persoane din comunitatea marginalizata
vizata. Astfel, am prevazut ca in GT sa selectam 20 de persoane varstnice, 20 persoane cu dizabilitati si 30 femei insarcinate. Toate cele
70 de persoane vor beneficia de Subactivitatea 3.3., Subactivitatea 10.2 si Subactivitatea 10.3. Existenta in locuinta a unei persoane din
aceasta sectiune a GT va constitui avantaj in selectia gospodariilor in care se va interveni prin imbunatatirea conditiilor de locuit. Astfel,
aceste persoane vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit cu adaptarea locuintei in vederea cresterii calitatii vietii. De asemenea
din aceasta categorie vor beneficia de Subactivitatea 4.5 pentru clarificarea documentelor si facilitarea accesului la alte servicii din
comunitate de care au nevoie (servicii sociale etc).
Astfel, cele 70 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu nevoi specifice vor beneficia de masurile descrise in GS CS
OS 4.1. la Activitatea 4 ca MASURA I DE INTERVENTIE, si la Activitatea 5, Activitatea 6 si Activitatea 7 ca MASURA II DE
INTERVENTIE, care vor forma interventia integrata pentru aceasta categorie din grupul tinta.
Un expert gestionare interventie integrata prevazut in echipa P3 va gestiona si monitoriza interventia integrata adresata acestei sectiuni
din grupul tinta.
IDENTIFICAREA SI IMPLICAREA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI A GRUPULUI TINTA:
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In proiecte este prevazuta realizarea unei proceduri de constituire a grupului tinta, realizata de echipa proiectului cu implicarea voluntarilor
din comunitate (prin ONG-ul infiintat). Implicarea comunitatii (voluntarilor) va fi stabilita prin implementarea Subactivitatii 1.2. Pentru fiecare
sectiune sunt prevazuti experti cu responsabilitati specifice. Constituirea grupului tinta presupune identificarea potentialilor beneficiari,
evaluarea complexa contextului socio-personal pentru identificarea nevoilor atat la nivel individual cat si al gospodarie din care face parte.
Aceasta sectiune se afla in atributiile expertilor recrutare GT care vor functiona sub forma unei echipe multidisciplinare pentru a se putea
realiza evaluare pe specialitati (psiholog, asistent social, pedagog). Sursele pentru identificarea beneficiarilor sunt:
(1) baza de date a UAT (P1) cu beneficiarii de servicii sociale din comunitatea marginalizata vizata,
(2) participantii la campaniile din Subactivitatea 3.1. si Subactivitatea 4.1- care implica actiuni directe in comunitate si care pot avea rol de
instrument de informare si contactare directa a potentialilor beneficiari,
(3) activitate de teren in mijlocul comunitatii a expertilor recrutare GT si facilitatorului comunitar, sau
(4) posibilitatea accesului persoanelor interesate de activitatile proiectului (solicitare la sediul oricaruia dintre parteneri).
Identificarea se realizeaza cu contactarea directa a potentialilor beneficiari, expertii recrutare GT completeaza instrumentele stabilite prin
procedura, identifica nevoile individuale in corelatie cu cele ale microgrupului social (la nivel de gospodarie) si predau rezultatele evaluarii
echipei de selectie care analizeaza fiecare persoana in contextul indeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin proiect pentru grupul tinta
(domiciliu, criterii de persoana aflata in risc de saracie si excluziune sociala etc), inclusiv identificarea nevoii de interventie in cel putin 2
servicii asa cum sunt ele definite prin GS CS OS 4.1 pe urmatoarele domenii de interventie pentru fiecare beneficiar al proiectului: masuri
de ocupare/ servicii sociale, medicale si socio-medicale/ educatie/ locuire/ asistenta juridica pentru reglementare acte si combaterea
discriminarii. Vor avea prioritate beneficiarii care sunt dintr-o gospodarie, adultul apt de munca sa fie implicat in masuri de ocupare, iar
copilul in educatie ca masura principala. De asemenea, se va avea in vedere identificarea persoanelor varstnice si a persoanelor cu
dizabilitati care nu au sprijin in locuinta. In cazul respectarii acestor criterii stabilite, se decide includerea persoane in grupul tinta si
repartizeaza fiecare beneficiar catre un expert gestionare program integrat din echipa P3, fiecare fiind responsabil cu o anumita sectiune
d i n
G
T .mentinerea beneficiarilor in activitatile proiectului am prevazut urmatoarele masuri:
Pentru
(1) stabilirea de activitati in corelare cu nevoile identificate in studiul realizat la nivelul comunitatii pentru fundamentarea proiectului,
furnizand acele servicii care sunt considerate importante chiar de catre beneficiari;
(2) stabilirea de beneficii concrete pentru participarea la proiect la subactivitatile prevazute ca masuri de ocupare- subventia pentru
participarea la formare profesionala in corespondenta cu numarul de prezente si conditionat de participarea la programul de informare si
consiliere- aspecte care vor fi asumate pe baza de semnatura (contractul de furnizare servicii), subventionarea unor initiative
antreprenoriale, o oportunitate unica pana la acest moment in comunitatea marginalizata si pentru care sunt responsabilizati prin
semnarea de contracte cu clauze concrete si consecinte clare daca nu se respecta clauzele;
(3) stabilirea de beneficii concrete pentru participarea la activitatile de educatie fiind furnizat sprijin concret copiilor pentru participarea la
scoala in corespondenta cu prezenta la activitatile educative (peste 80% prezenta) - aspecte care vor fi asumate pe baza de semnatura
de catre parinte/tutore (contractul de furnizare servicii);
(4) gratuitatea serviciilor medicale si socio-medicale sau oportunitatea imbunatatirii conditiilor de locuit sunt factori motivationali de
mentinere a beneficiarilor in grupul tinta indiferent pentru care dintre cele 3 categorii de grup tinta; de aceste servicii nu vor putea beneficia
daca nu au documentele valabile atat in ceea ce priveste actele de identitate cat si cele de proprietate/stare civila, si daca nu participa la
celelalte servicii stabilite in planul de interventie integrata individualizata;
(5) au fost prevazute activitati de crestere a motivatiei pentru implicare proactiva in viata sociala (cu sprijinul activitatilor proiectului), pentru
masuri de ocupare fiind programul de informare si consiliere vocationala care va schimba atitutinea fata de formarea profesionala si
ocupare, iar la copii pe de o parte programul de educatie parentala va contribui la mentinerea copiilor in educatie, cat si programul de
sanatate mentala/dezvoltare personala, in care dorim sa crestem motivatia copiilor fata de dezvoltarea lor ulterioara, in aceeasi gama este
si interventia in directia diversificarii/modernizarii procesului educativ la nivel de tehnici de predare si materiale didactice, facand educatia
mai atractiva si mai interesanta pentru copii.
(6) caracterul integrat al masurilor este un alt factor care va implica si mentine beneficiarii in activitatile proiectului- nu vor putea beneficia
de subventia pentru formare /subventia pentru dezvoltare antreprenoriala/ sprijinul pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, daca nu
respecta clauzele stabilite pentru furnizarea lor si daca nu participa la toate masurile stabilite in planul de interventie individualizata pentru
a ne asigura ca raman beneficiari eligibili pana la finalizarea proiectului, adica vor beneficia de minim 2 masuri conform GS CS OS 4.1.
Doar persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata vizata care au nevoi de minim 2 servicii pe
stuctura de interventie descrisa vor fi inregistrate in GT.
Expertii de gestionare a programului integrat vor planifica derularea fiecarei masuri stabilite impreuna cu beneficiarul pentru a obtine
consimtamantul acestuia, intocmind un plan de interventie integrata individualizat. In cazul copiilor sau al persoanelor care nu isi
pastreaza discernamantul (de exemplu la persoanele cu dizabilitati), acest plan se discuta cu parintele/tutorele. Acestia vor monitoriza
participarea fiecarei persoane la activitatile stabilite, motivand constant beneficiarii pentru participare.
Aceste masuri au fost stabilite pentru asigurarea mentinerii eligibilitatii pentru grupul tinta si prevenirea riscurilor in atingerea indicatorilor
stabiliti pentru proiect.
Corelarea cu indicatorii proiectului si cu criteriile de eligibilitate impuse de GS CS OS 4.1 cu privire la furnizarea unei interventii integrate:
Indicatorul 4S43 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care beneficiază de
servicii integrate: 550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate prin procedura creata in GT. Dintre acestea 280 vor
fi adulti apti de munca, 200 copii, 20 varstnici, 20 persoane cu dizabilitati si 30 femei insarcinate, Toti avand domiciliul sau locuind efectiv
in comunitatea marginalizata vizata.
Indicatorul 4S43.2. Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (din comunităţile marginalizate care beneficiază de
servicii integrate, din care persoane de etnie roma: minim 50% dintre ei vor fi de etnie roma (275 persoane). Suplimentar ne asumam ca
minim 50% vor fi de gen feminin, tot 50% dintre beneficiarii de masuri de ocupare vor fi femei.
Indicatorul 4S37 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care dobândesc o
calificare la încetarea calităţii de participant: in total 280 persoane (o pondere de 100% dintre persoanele care beneficiaza de masuri de
ocupare).
Indicatorul 4S37.2. Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care dobândesc o
calificare la încetarea calităţii de participant, din care persoane de etnie roma: minim 50% totalul de 280 vor fi de etnie roma (140
persoane).
Indicatorul 4S38 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de
muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant: un total de 84 persoane (59 prin
mediere/mentorat si 25 prin antreprenoriat).
Indicatorul 4S38.2. Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de
muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant, din care persoane de etnie roma: 50%
din persoanele din Indicatorul 4S38- 42 persoane de etnie roma ocupate/auto-ocupate.
Indicatorul 4S44 Servicii la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de
sprijin: 3 servicii infiintate (Activitatea 1/servicii sociale, Activitatea 10/ servicii medicale si servicii socio-medicale).
Indicatorul 4S39 Servicii funcţionale oferite la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială:
toate cele 3 servicii infiintate vor fi functionale la finalizarea proiectului si asumate in perioada de sustenabilitate.
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Sustenabilitate
Descriere/Valorificarea rezultatelor
Pentru cresterea impactului proiectului, au fost stabilite termene de sustenabilitate superioare minimului impus prin GS CS OS 4.1, de
minim 7 luni. Ne dorim ca efectele implementarii masurilor de educatie, ocupare sociale inclusiv cu imbunatatirea conditiilor de
locuit/medicale/socio-medicale sa exceada si termenele impuse de proiect, sa produca efecte pe termen lung, cu schimbare de
mentalitate, de exemplu la copii in ceea ce priveste importanta participarii la educatie, iar la adulti beneficiile unei atitudini pozitive fata de
ocupare, un venit constant dat de un salariu contribuind inclusiv la continuarea imbunatatirii conditiilor de locuit, ameliorarea discriminarii
si schimbarea atitudinii fata de populatia roma la nivelul comunitatii. Oricum, se cunoaste de educatia si locul de munca sunt aspectele
cele mai importante in iesirea din riscul de saracie, astfel ca intervenind in aceasta directie vom contribui la calitatea vietii beneficiarilor si
la imbunatatirea statisticii de tara in ceea ce priveste numarul de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Pentru masurarea sustenabilitatii se va realiza un studiu de impact cu aplicarea de chestionare de evaluare a impactului la finalizarea
proiectului, la 7 luni de la finalizare si la 18 luni de la finalizare. Rezultatele studiului de impact vor fi publicate pe site-urile partenerilor.
Pentru asigurarea sustenabilitatii au fost prevazute activitati si responsbailitati concrete la nivelul intregului parteneriat, pe toate domeniile
de intervetie:
I
Sustenabilitate servicii sociale/medicale/socio-medicale: sustenabilitate asumata de minim 7 luni dupa finalizarea proiectului.
.
Servicii
SOCIALE: prin Subactivitatea 1.2 se creaza un nou furnizor de servicii sociale cu actiune la nivelul comunitatii marginalizate vizate
in proiect. La finalizarea proiectului se va realiza un plan de actiune care va fi stabilit pentru perioada de sustenabilitate- 7 luni de la
finalizarea proiectului. Planul de actiune va fi sprijinit in ceea ce priveste resursele materiale necesare de catre P1 care va pune la
dispozitie spatiul necesar functionarii serviciului social in cadrul Centrului de Resurse Comunitare- spatiu reabilitat si dotat prin proiect.
Activitatile desfasurate de ONG-ul infiintat in perioada de sustenabilitate se vor desfasura in comunitatea marginalizata. Conform
proiectului, prin planul de actiune realizat, ONG-ul va realiza urmatoarele activitati pe durata a 7 luni dupa finalizarea proiectului:
cel putin 3 evenimente antidiscriminare;
educatie parentala 1 sedinta pe saptamana;
informare si consiliere profesionala cel putin 1 sedinta pe saptamana;
campanii de strangere de fonduri/donatii pentru sprijinirea copiilor in participarea la educatie.
Aceste activitati vor fi implementate in colaborare cu P3.
De asemenea, ONG-ul va fi sprijinit in accesarea de alte finantari pentru interventia pe probleme sociale.
P1 va continua cu resurse proprii continuarea furnizarii de sprijin pentru intocmirea actelor de identitate si a documentelor necesare
accesarii diferitelor surse de asistenta sociala cel putin in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului.
Tot in gama de servicii sociale se inscrie si imbunatatirea conditiilor de locuit. Sunt prevazute masuri de asigurare a sustenabilitatii acestui
serviciu la cei care au beneficiat de el in cadrul proiectului: se va semna un contract de furnizare servicii imbunatatire conditii de locuit prin
care cei 50 de beneficiari isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor si realizarea a cel putin inca o initiativa de imbunatatire a
conditiilor de locuit in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului
Servicii MEDICALE: P1 isi asuma continuarea furnizarii tipurilor de servicii implementate in cadrul proiectului in functie de
responsabilitatea avuta, astfel:
Solicitantul isi asuma pe durata de minim 7 luni sustenabilitatea activitatii cabinetului medical creat in cadrul proiectului prin resurse
bugetare proprii si prin identificarea altor surse complementare (alte proiecte, casa de asigurari, chirie spatiu la un medic de familie).
In colaborare cu ONG-ul infiintat, P1 va continua furnizarea urmatoarelor servicii medicale:
program de sanatate mentala copii cel putin 1 sedinta pe saptamana;
campanie de educatie pentru sanatate in comunitatea marginalizata vizata de proiect.
Serviciul de sprijin al igienei infiintat in cadrul Centrului de Resurse Comunitare (dusuri si masini de spalat) va continua sa fie sprijin pentru
mentinerea/imbunatatirea starii de sanatate, nu doar pentru persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala ce au fost recrutate
in proiect cat si pentru alte persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Se va tine evindenta utilizarii spatiului si dupa
finalizarea proiectului, pe toata durata de functionare nu doar cele 7 luni de sustenabilitate asumate in proiect. P1 va acoperi costurile
necesare finctionarii acestor facilitati; in special pentru ca a fost gandita cu eficientizare energetica, nu vor reprezenta costuri mari de
sustenabilitate pentru autoritatea publica locala.
Servicii SOCIO-MEDICALE: serviciul socio-medical infiintat in cadrul proiectului prin echipa mobila va continua cel putin 7 luni dupa
finalizarea proiectului resursele necesare fiind prevazute in bugetul institutiei P1.
In perioada asumata de sustenabilitate, trimestrial se vor realiza rapoarte de activitate pentru a surprinde actiunile din domeniul serviciilor
sociale/medicale/socio-medicale, arhivate cu inclusiv cu alte documente justificative (poze, filmari etc).
II
Sustenabilitate servicii de ocupare: sustenabilitate asumata de minim 7 luni dupa finalizarea proiectului.
.
Solicitantul
isi asuma continuarea furnizarii tipurilor de servicii implementate in cadrul proiectului in functie de responsabilitatea avuta,
astfel
:Solicitantul va implementa cel putin un curs de calificare in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului adresat persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala. Va continua accesarea de proiecte cu finantare externa pentru a continua furnizarea de servicii de
formare profesionala, elaborand cel putin o cerere de finantare care sa vizeze acest aspect (conform calendarului lansare finantari
POCU)
.Solicitantul va continua furnizarea de informare si consiliere/mentorat si mediere a muncii la intreg grupul tinta in urmatoarele 7 luni dupa
finalizarea proiectului, va continua furnizarea de consultanta pentru cei care au dezvoltat initiativele antreprenoriale si va disemina
informatiile la alte persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala interesate.
I
I
.
1
.
A Ndurata
GAJA
RE:
Pe
proiectului
ne-am propus sa angajam furnizand sprijin angajatorilor, 59 de persoane din grupul tinta isi gasesc un loc de munca.
Scopul pe aceasta sectiune pentru perioada de sustenabilitate este pe de o parte ca acesti beneficiari sa ramana angajati si dupa
perioada de sustenabilitate care este criteriu de eligibilitate, iar pe de alta parte sa crestem numarul persoanelor active dintre cei care au
beneficiat de masuri de ocupare in cadrul proiectului (dar care nu s-au angajat in timpul implementarii). Pentru aceasta au fost stabilite
masuri specifice atat din timpul implementarii proiectului cat si ca o continuare a furnizarii serviciilor de ocupare dupa finalizarea lui,
prevazand si folosind alte surse de finantare. In perioada sustenabilitatii vom continua sa furnizam servicii de mediere celorlalti beneficiari
din proiect care au beneficiat de masuri de ocupare si nu au fost angajati pe perioada de implementare a proiectului, si vom sprijini in
continuare pe toti cei 59 de persoane angajate prin implementarea proiectului in vederea pastrarii locului de munca. Astfel, vom continua
medierea cu toti cei 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta.
Nevoia de concentare a resurselor pentru asigurarea acestei masuri de valorizare a rezultatelor proiectului este dublata de faptul ca unul
dintre riscurile identificate este in corelare directa cu sustenabilitate acestor locuri de munca.
Avand la baza contractul de subventie a angajatorilor, 59 de persoane dintre cele care au beneficiat de servicii integrate, inclusiv servicii
de ocupare, vor deveni active pe piata muncii. Pentru furnizarea subventiei catre angajator se va realiza o procedura de acordare,
monitorizare si evaluare asumata oficial de catre angajator pe baza de semnatura prin semnarea unui contract de furnizare subventie in

50

care se vor stipula si conditiile de sustenabilitate. Prin contract angajatorul isi va asuma (depasind conditia minima impusa prin Ghidului
Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1.), să menţină ocupat locul de muncă nou-creat MINIM 7 luni de la finalizarea perioadei pentru care
au primit subvenţia. In caz contrar vor trebui sa restituie sumele primite conform contractului. Pentru ca din experienta activitatilor si
proiectelor anterioare cunoastem faptul ca exista riscul necontinuarii contractelor de munca create in proiect, au fost prevazute masuri de
atenuare a acestui risc (beneficiarii angajati sa nu-si pastreze locul de munca dupa finalizarea furnizarii de subventie catre angajator).
Pentru monitorizarea respectarii acestui aspect au fost prevazuti in echipa de implementare a Solicitantului (partenerul acreditat pe
furnizarea de servicii de ocupare), expertii cu atributii specifice de sprijin si monitorizare (coordonator masuri ocupare, expert gestionare
program integrat). Evaluarea/monitorizarea respectarii conditiilor din contractul de subventie incheiat cu angajatorii din punctul de vedere
a sustenabilitatii este realizat de catre coordonator masuri ocupare. Au fost prevazuti experti in echipa de implementare care vor sprijini
persoanele din GT in vederea pastrarii locului de munca (experti mentorat). Expertii mentorat au in atributii pe langa realizarea consilierii,
a demersurilor de identificare a locurilor de munca si a angajarii propriu-zise si furnizarea de mentorat persoanelor angajate in vederea
pastrarii locului de munca. Mentoratul are scopul sprijinirii pastrarii locului de munca tinand cont ca persoanele din GT au slaba experienta
pe piata muncii iar acest lucru face dificila nu doar gasirea unui loc de munca si angajarea lui, ci si mentinerea locului de munca. Acestia
sunt experti cheie ai proiectului in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de sustenabilitate pe sectiunea mentinerii locurilor de munca.
Intelegand importanta accesarii unui venit constant in vederea scaderii riscului de saracie la persoanele din GT, si pentru a eficientiza
serviciile furnizate prin proiect in ceea ce priveste cresterea accesului la un loc de munca si pentru alti beneficiari din GT al proiectului
care au beneficiat de masuri de ocupare fara realizarea ocuparii propriu zise pe timpul implementarii si ne asumam in urmatoarele 7 luni
dupa finalizarea proiectului respectarea elementului de sustenabilitate pe ocupare cu privire la furnizarea de servicii pentru 80% din ţinta
minimă din numărul persoanelor care beneficiază de măsuri de ocupare, indicatorul 4S38, pe o perioadă de minim 7 luni de la încetarea
calităţii de participant. Furnizarea de servicii de sprijin pentru ocupare/mentorat va continua la toate cele 280 de persoane din GT, atat
pentru mentinerea locului de munca gasit in perioada proiectului, cat si pentru angajarea altor beneficiari care au participat la masurile de
ocupare din cadrul proiectului dar nu au reusit sa se angajeze pe durata de implementare. Aceste servicii vor fi furnizate de Solicitant,
partenerul responsabil cu activitatea de ocupare si se va putea masura concret prin: (1) numar de persoane asistate in sustenabilitate
proiect; (2) numarul de persoane ocupate/auto-ocupate peste indicatorul aferent asumat in proiect (peste 84 persoane); (3) durata
contractelor de munca incheiate in timpul implementarii proiectului mai mare decat minimum impus de finantator (inclusiv perioada de
sustenabilitate care este criteriu de eligibilitate).
Solicitantul isi asuma implementarea programului de consiliere creat in cadrul proiectului asigurand cate o sedinta de
consiliere/saptamana pe durata a minim 7 luni dupa finalizarea proiectului in colaborare cu voluntarii ONG-ului infiintat. Programul de
consiliere va fi folosit si in alte proiecte cu componenta de masuri de ocupare pe care Solicitantul le va implementa. Programul va fi
publicat iar culegerea de instrumente create in cadrul proiectului va fi pusa la dispozitia altor specialisti.
De asemenea, Solicitantul in colaborare cu P1 si P3 isi asuma realizarea unei burse de locuri de munca in zona marginalizata in care s-a
implementat proiectul urmatoarele 7 luni de la finalizarea proiectului.
Voluntarii ONG-ului infiintat vor fi la dispozitia oricare persoane din comunitatea marginalizata pentru furnizarea de consiliere acces pe
piata muncii dupa finalizarea proiectului, in cadrul Centrului de Resurse Comunitare.
Cu ocazia conferintei de incheiere proiect, echipa de proiect va informa comunitatea marginalizata vizata in proiect cu privire la aceste
servicii de consiliere cu titlu gratuit prevazute ca sustenabilitate.
II.2. FORMARE PROFESIONALA: Solicitantul isi asuma continuarea furnizarii de formare profesionala persoanelor vulnerabile, in special
celor din zone marginalizate in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului. Din alte resurse financiare altele decat cele ale proiectului
se va organiza cel putin 1 curs de formare profesionala dupa finalizarea prezentului proiect, de care sa beneficieze cel putin 20 persoane
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. Se vor elabora proiecte pe alte linii de finantare, in care sa se poata continua activitatea de
formare profesionala.
I
I
.
3
.
A N T R E P R E N Oasumata
R I A T de parteneriat in ceea ce priveste initiativele antreprenoriale dezvoltate in baza contractelor de subventie
Sustenabilitatea
presupune continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 7 luni de zile de la
finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni pe perioada proiectului. Perioada de sustenabilitate presupune
continuarea funcţionării afacerii, inclusiv obligaţia menţinerii locului de muncă ocupat, şi va fi contabilizată pe perioada implementării
proiectului sau după finalizarea implementării. Aceste conditii de sustenabilitate in completarea eligibilitatii cheltuielilor realizate, vor fi
parte a contractului de furnizare a subventiei, fiind numite explicit si consecintele nerespectarii acestora, respectiv restituirea intregii valori
a ajutorului de minimis primit, conform cerintelor finantatorului. Solicitantul are in aceasta situatie obligatia de a notifica operatorul de
program cu privire la necesitatea recuperarii ajutorului de minimis care are obligatia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat
necorespunzator. Monitorizarea sustenabilitatii se va evalua pe urmatoarele CRITERII: cifra de afaceri (pentru ca start-up-ul sa
dovedeasca ca este activ), situatie locuri de munca create prin planul de afaceri aferent contractului de subventie, numar de locuri de
munca nou create in start-up-uri suplimentar celor initiale (prin dezvoltarea ulterioara a start-up-ului). Pastrarea evidenţei detaliate a
ajutorului de minimis acordat trebuie realziata pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care a fost acordată în baza schemei de ajutor
de minimis.
Respectarea acestui criteriu de sustenabilitate a fost identificat ca risc tinand cont de statistica ratei de succes/esec a firmelor nou
infiintate in Romania: statistic 1 din 3 firme nou infiintate esueaza in primul an de la infiintare (Sursa: Institutului Naţional de Statistică).
Astfel a fost luata masura stabilirii in echipa de implementare a unor experti care sa sprijine infiintarea si functionarea initiativelor
antreprenoriale, dar si experti specializati pentru dezvoltare antreprenoriala/marketing. Acestia vor avea in atributii furnizarea constanta si
sustinuta de consultanta beneficiarilor de contracte de subventie pentru infiintarea de start-up-uri. Consultanta pe perioada de
sustenabilitate (minim 7 luni dupa cele 12 luni de functionare pe durata proiectului) va fi furnizata din resursele Solicitantului. De
asemenea, Solicitantul isi asuma continuarea furnizarii de consultanta pentru beneficiarii de start-up-uri dupa finalizarea proiectului pe
termen nelimitat la solicitarea acestora.
In proiect au fost prevazute si activitati suplimentare care sa sprijine functionarea acestor start-up-uri: conditionarea existentei activitatilor
de marketing in planurile de afaceri, implicarea voluntara a comunitatii in dezvoltarea si sprijinirea start-up-urilor, implicarea mediului de
afaceri pentru a oferi lectii de bune practici, acestea fiind activitati menite sa creasca vizibilitatea activitatilor comerciale ale start-up-urilor
infiintate si atragerea unui portofoliu de clienti suficient sa permita functionarea lor.
In perioada asumata de sustenabilitate, trimestrial se vor realiza rapoarte de activitate pentru a surprinde actiunile din domeniul serviciilor
de ocupare, arhivate cu inclusiv cu alte documente justificative (poze, filmari etc).
III
Sustenabilitate servicii educationale: sustenabilitate asumata de minim 7 luni dupa finalizarea proiectului.
. si P3 isi asuma continuarea furnizarii tipurilor de servicii implementate in cadrul proiectului in functie de responsabilitatea avuta, in
P2
colaborare cu voluntarii ONG-ului infiintat, atat din resurse proprii cat si prin realizarea de campanii de donatii pentru furnizarea de
imbracaminte/incaltaminte/rechizite/produse de igiena.
Parteneriatul va organiza cel putin trimestrial cate o activitate extracurriculara, de timp liber cu participarea a cel putin 10-15 copii din
comunitatea marginalizata vizata in proiect/actiune cu posibilitatea participarii si a altor copii, in vederea replicarii rezultatelor de crestere a
participarii copiilor din zona marginalizata la educatie. P3, in colaborare cu ONG-ul infiintat va continua furnizarea de educatie parentala.
Dupa finalizarea proiectului, in anul ulterior proiectului, P2 va realiza cel putin o grupa de a doua sansa cu resurse financiare, materiale si
umane proprii. Activitatea se va desfasura in spatiul pus la dispozitie de P2.
De materialele educationale furnizate prin Subactivitatea 8.6. vor beneficia copiii si dupa finalizarea proiectului, inclusiv alti copii care nu
au fost in grupul tinta al proiectului, dar locuiesc in comunitatea marginalizata, frecventand aceeasi scoala ca si copiii din grupul tinta.
Pe durata anului asumat ca perioada de sustenabilitate, trimestrial se vor realiza rapoarte de activitate pentru a surprinde actiunile din
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domeniul serviciilor educationale, arhivate cu inclusiv cu alte documente justificative (poze, filmari etc).
Parteneriatul proiectului asigura sustenabilitatea serviciilor infiintate, aferente indicatorului 4S44 si 4S39, pentru minim 7 luni de la
finalziarea proiectului:
Servicii sociale atat prin ONG-ul infiintat in proiect cat si prin atragerea de alti furnizori punandu-se la dispozitie spatiu in cadrul
Centrului de Resurse Comunitare infiintat;
Servicii medicale: cabinetul medical infiintat in comunitatea marginalizata in cadrul Centrului de Resurse Comunitare;
Servicii socio-medicale: echipa mobila infiintata.
Astfel, achizitiile importante din proiect vor fi utilizate in continuare atat pentru persoanele care au beneficiat de activitatile proiectului, cat
si pentru alte persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata. Lectia invatata in ceea ce priveste
aceste servicii la nivelul acestei comunitati se doreste a fi replicata la celelalte comunitati marginalizate de la nivelul orasului.
Cladirea rezultata din interventia proiectului (la P1), va fi folosite in continuare pentru activitatile prevazute in sustenabilitatea proiectului.
Odata investitia realizata, activitatile pot fi desfasurate fara resurse sau cu resurse nesemnificative. Cladirea reabilitata de solicitant va
primi functiunea de Centru de Resurse Comunitare, si va putea fi folosita ca spatiu de activitati si pentru alte organizatii
neguvernamentale, nu doar ONG-ului infiintat, astfel, existand locatia in care se pot desfasura activitati, vom mari numarul furnizorilor de
servicii sociale sau educationale care furnizeaza servicii comunitatii marginalizate. Pentru aceasta se vor incheia contracte de colaborare
cu furnizorii de servicii educationale sau sociale care doresc sa desfasoare activitati in beneficiul comunitatii marginalizate.
Toate lectiile de bune practici (experienta) de la nvelul proiectului de tipul programelor elaborate (program informare si consiliere
vocationala, program sanatate mentala copii, program educatie parentala, program de rezilienta la discriminare, program de combatere a
discriminarii), sau experienta dezvoltata in consultanta antreprenoriat vor putea fi folosite si in alt context decat sustenabilitatea asumata,
cu alti beneficiari, putand deveni o baza pentru proiecte ulterioare, nemaifiind nevoie sa se utilizeze resurse pentru elaborarea lor. La fel si
in cazul filmelor realizate atat pe antidiscriminare cat si pe sustinerea antreprenoriatului persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala, acestea putand fi ulterior folosite in alte situatii, repicate rezultatele si deseminate informatiile.
In prima luna dupa finalziarea proiectului parteneriatul proiectului va realiza un seminar de prezentare a acestor output-uri publicate in
culegerea de instrumente (instrumente create in Subactivitatea 3.2, Subactivitatea 3.3, Subactivitatea 6.1, Subactivitatea 8.5,
Subactivitatea 10.1), punand la dispozitia altor specialisti rezultatele proiectului si lectiile de bune practici.
Interventia pentru grupul tinta a fost astfel gandita incat sa genereze rezultate cu impact pe termen lung, sa genereze o noi deprinderi de
viata, noi abilitati sociale, o noua atitudine fata de educatie, ocupare crescandu-le beneficiarilor motivatia si interesul pentru schimbare.
Aceste deprinderi, atitudini, interese noi rezultate din implementarea proiectului reprezinta elementul cheie al proiectului, asigurand
sustenabilitatea fondurilor utilizate. Beneficiarii vor deveni replicatori ai rezultatelor, fiind modele de bune practici, exemplu si pentru alte
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala ca se poate iesi din situatia de risc de saracie si excluziune sociala.
De asemenea, consideram ca expertiza acumulata de expertii implicati in echipele parteneriatului este un element de sustenabilitate,
acestia integrand in practica organizationala proceduri si tehnici noi de lucru, un beneficiu important in special pentru institutiile publice
care au nevoie de o alta abordare, una moderna posibil de creat prin fondurile externe, de furnizare de servicii- pe o abordare centrata pe
nevoile beneficiarului, pe principii de eficienta si eficacitate, transparenta si obiectivitate, si nediscriminare.
Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanţă
Referitoare la proiect:
Demonstram relevanta pr fata de OS 4.1 al POCU prin structura GT cu ponderi sup celor maxime raportat la punctajul din GS CS atat pt
romi cat si pt femei si prin act stabilite pentru acestia- act de ocupare. Pers de etnie roma sunt intr-o pondere net superioara procentului
de 20% impus prin ghid (50%). Pe de alta parte, relevanta fata de OS 4.1 este demonstrata si prin varietatea structurii GT, concentrand
serviciile integrate pe nevoile gospodariei, inclusiv copii, pers cu dizab, varstnici, femei insarcinate, astfel incat sa reusim cresterea calitatii
vietii in comunitatea marginalizata. Concentrat pe gospodarie, pr raspunde nevoilor complexe, variate si acute ale comunitatii, pentru a ne
asigura ca aceste nevoi vor fi solutionate iar efortul pt scaderea riscului de saracie are sanse de reusita, urmarind efecte pe termen lung al
participarii benef la pr. Sunt astfel prevazute act de educatie (afterschool, a doua sansa, sprijin pentru participare la scoala, act
extracurriculare), act de ocupare/auto-ocupare (FP, antreprenoriat cu infiintarea a 25 activitati economice, consiliere/mentorat pentru
gasirea si mentinerea locului de munca, inclusiv subventii antreprenorilor, consultanta pentru dezvoltare antreprenoriala), servicii sociale,
medicale, socio-medicale, imbunatatirea conditiilor de locuire. Toate aceste interventii sunt dublate de actiuni de corectare a segregarii in
care se afla comunitatea, impotriva dicriminarii si cresterea niv de implicare a comunitatii in solut pb comunitatilor marginalizate,
incurajand voluntariatul, implicand membrii ai comunitatii in act proiectului, inca de la momentul selectiei pers in GT, prin infiintarea de noi
furnizori de servicii sociale si atragerea celor existenti din comunitate.
Referitoare la SUERD:

Aria prioritară SUERD:

Referitoare la alte strategii:
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Prin proiect, copiii vor fi sprijiniti pt particip la educatie, contribuind la Str Naţ privind Reducerea Părăsirii Timpurii a ?colii si pt Protecţia şi
Promov Dr Copilului. Pt ADULTII apti de munca sunt prevazute act de FP/ocupare, cu o pondere imp de PERS DE ETNIE ROMA,
asigurand relevanta cu Str Naţ pt Ocuparea Forţei de Muncă propunandu-ne ocuparea la 30% din pers care benef de masuri de ocupare,
Str pt Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii si cea a Guv RO de Incluz a Cet Români aparţinând Minorităţii Romilor (minim 50% pers de etnie
roma). PERS CU DIZAB/VARSTNICE care au pastrata capac de munca pot participa la act de ocupare primind si alte tipuri de serv
(accesib locuintei, medico-sociale), pr fiind astfel relevant fata de Str Naţ privind Incluz Socială a Pers cu Diz si pt Promov Îmbătrânirii
Active şi Protecţia Pers Vârstnice. Sunt prevazute serv medicale adresate atat copiilor cat si adultilor, dar si servicii socio-medicale,
relevant fiind fata de Str Naţ de Sănătate si cea pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului. Interv integrata care are in centru
nevoile gospodariei, in special cea roma, pentru asig sanselor de crestere a calitatii vietii face ca pr sa fie relevant fata de Str Naţ privind
Incluz Socială şi Reducerea Sărăciei. In plus, pr prin ponderea FEMEILOR in GT (50% din GT) este relevant fata de Str în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Proiectul este relevant fata de strategia orasului in care se afla comunitatea tinta, completand si continuand activitatile si proiectele
finantate si implem anterior de P1.
Strategii relevante:
- Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020
- Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020
- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020
- Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020
- Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020
- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România
- Strategia Naţională privind Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii
- Strategia Naţională pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului 2015-2020
- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020
- Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020
- Programul Naţional de Reformă (PNR)
- Recomandări Specifice de ?ară 2014
- Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri
Au fost identificate o serie de riscuri inca de la momentul elaborarii cererii de finantare pentru care au fost stabilite masuri preventive, cat
si responsabilul de monitorizare a riscului. In prima luna de proiect managerul de proiect va realiza un plan de management al riscurilor de
implementare cu stabilirea modului de evitare a riscurilor, de reducere a efectelor negative, putand sa completeze si sa revizuiasca lista
oricand pe durata proiectului, tinand cont ca proiectul se afla intr-un proces, pe o durata de 3 ani. Acest plan de management al riscurilor
va fi transmis tuturor partenerilor. Managementul riscurilor presupune proceduri concrete de identificare, masurare, evaluare a riscurilor,
cu elaborarea unei strategii/plan de masuri pentru evitarea riscurilor. Riscurile si masurile necesare de implementat se vor discuta la nivel
de management proiect si repreyentanti legali parteneri.
Detaliere riscuri
Nr.
crt.
1.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului

Identificarea, recrutarea si implicarea persoanelor aflate in risc Datorita complexitatii conditiilor care trebuie indeplinite de pers
de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului
din comunitatea marginalizata pentru a putea fi incluse in GT, sa luat masura realizarii unei proceduri complexe de identificare si
recutare a grupului tinta (realizata prin Subact 4.2. si
implementata prin Subact 4.3).
Au fost prevazute actiuni specifice si metode variate pentru
identif potentialilor beneficiari astfel incat sa asiguram accesul
acestora la act proiectului.
Pentru ca pers recrutate sa corespunda criteriilor de grup tinta
eligibile pentru proiect a fost numita in procedura o echipa
formata din coordonatorii de act care va analiza fiecare
persoana in parte, in contextul gospodariei din care face parte, si
va stabili daca acestia corespund criteriilor stabilite, doar dupa
ce se identifica ca au nevoie de minim 2 masuri conform GS CS
OS 4.1.
Implicarea si mentinerea beneficiarilor in activitati se va realiza
prin mai multe metode: (1) realizarea planului de interventie
integrata individualizata impreuna cu beneficiarul; (2) beneficii
directe (ex. subventii), (3) interdependenta serviciilor (ex. ca sa
beneficieze de imbunatatirea conditiilor de locuit trebuie sa
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Detaliere riscuri
Nr.
crt.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului
participe la inca cel putin 1 act care corespunde altei masuri in
functie de nevoile identificate); (4) continua monitorizare si
motivare a beneficiarilor pentru participarea la activitatile
prevazute in planul de interventie integrata individualizat de catre
managerii de caz;. (5) realizarea si semnarea de catre beneficiar
de contracte pentru furnizarea de servicii si prevederea in
contract concret conditiile si termenii si consecintele daca
acestea sunt incalcate.
Responsabila de monitorizarea acestui risc este echipa de
selectie formata din coordonatorii de activitati.

2.

Eligibilitatea cheltuielilor in ceea ce priveste furnizarea Au fost prevazuti in echipa de implementare a Solicitantului
subventiilor pentru participarea la formare profesionala experti de monitorizare a cursurilor de formare profesionala
pentru a ne asigura de participarea efectiva a beneficiarilor si
astfel furnizarea corecta a subventiilor in functie de prezenta
efectiva la cursuri.
Responsabil de monitorizarea acestui risc este coordonatorul de
formare profesionala.

3.

Asigurarea criteriilor de sustenabilitatea pentru initiativele Pentru asigurarea ca beneficiarii care vor fi selectionati pentru
antreprenoriale implementate prin subventie in cadrul implementarea initiativelor antreprenoriale respecta prevederile
proiectului
GS CS OS 4.1 (12 luni functionare si 6 luni sustenabilitate) si
prevederile proiectului (12 luni functionare si minim 7 luni
sustenabilitate) se va semna cu beneficiarul un contract de
furnizare subventie in care vor fi stipulate conditiile si termenii,
inclusiv pe perioada de sustenabilitate, dar si consecintele daca
acestea nu sunt respectate.
Au fost prevazuti in echipa de implementare a Solicitantului
experti antreprenoriat care vor furniza consultanta pe toata
perioada de implementare si sustenabilitate. Exprtiza si
competentele P4 va contribui la realziarea unor activitati
antreprenoriale viabile si sustenabile.
Responsabil de monitorizarea acestui risc este managerul de
proiect.

4.

Asigurarea sustenabilitatii locurilor de munca pentru care Pentru asigurarea ca angajatorii vor respecta prevederile GS CS
angajatorii au beneficiat de subventie
OS 4.1 si prevederile proiectului se va semna cu acestia un
contract de furnizare subventie in care vor fi stipulate conditiile si
termenii, inclusiv pe perioada de sustenabilitate, dar si
consecintele daca acestea nu sunt respectate.
Au fost prevazuti in echipa de implementare a Solicitantului
experti consiliere/mentorat care vor asigura mentorat pe
perioada angajarii pentru a creste sansele beneficiarilor de a-si
pastra locul de munca.
Responsabil de monitorizarea acestui risc este coordonatorul
activitati masuri ocupare.

5.

Cheltuielile realizate conform legislatiei si a documentelor de In prima luna de proiect se va realiza o procedura financiara
eligibilitate conform POCU 2014-2020
care va tine cont de toate legile, ordinele si instructiunile in
vigoare, inclusiv cu termenii de raportare, predare documente si
arhivare a lor. Vor fi stabilite si modalitatile de suportare a
cheltuielilor declarate ca neeligibile de catre organismul de
verificare. Aceasta procedura va fi transmisa tuturor partenerilor
pentru ca activitatea financiara sa se desfasoare unitar si
transparent.
Fiecare membru al parteneriatului are cate un expert care se
ocupa de implementarea financiara a proiectului.
Implementarea corecta din acest punct de vedere se va masura
cu ocazia fiecarei rambursari in gradul de validare a cheltuielilor.
In cazul in care apar erori se vor lua masuri de remediere si
asigurare ca acestea nu se vor repeta.
Responsabilul financiar este responsabil de monitorizarea
acestui risc.

6.

Deficiente in implementare

Managerul de proiect in colaborare cu expertii suport de
management cat si coordonatorii de activitati specifice va
elabora proceduri specifice atat pentru sectiunea de
management (circuitul documentelor, monitorizare grad
indeplinire rezultate/indicatori, monitorizare si analiza activitate
experti, procedura financiara, procedura de raportare tehnica si
financiara, procedura de arhivare, procedura de comunicare
interna proiect), cat si pe zona tehnica, cu proceduri pentru
fiecare activitate. Setul de proceduri va fi transmis tuturor
partenerilor pentru o activitate unitara si pentru ca managerul de
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Detaliere riscuri
Nr.
crt.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului
proiect sa poata analiza calitatea implementarii proiectului,
identifica riscurile si/sau erorile si stabili masuri in consecinta.
Managerul de proiect este responsabil de monitorizarea acestui
risc.

Principii orizontale
EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen
Intreg parteneriatul isi asuma respectarea prevederilor Strat pentru egalitatea între femei şi bărbaţi al Comisiei EU si dimensiunile
egalităţii de gen stabilite prin Strategia EU 2020 atat in ceea ce priveste implementarea proiectului.
Partenerii se abliga sa promoveze principiul egalitatii de sanse prin asigurarea participarii pers indiferent de gen, varsta, rasa, etnie,
orientare religioasa, sexuala sau oricare alte criterii care ar putea fi considerate discriminatorii. S-a luat in calcul promov principiului
egalitatii de gen la momentul stabilirii GT, previzionand ca participanti un nr de femei, mai mare decat conditia minima impusa de ghid,
care vor fi sprijinite sa devina indep economic prin cresterea sanselor de ocupare, inclusiv prin ocupare/auto-ocupare (50% din pers
implicate proiect si in act de ocupare vor fi femei). Suplimentar acestei decizii, am definit act adresate unor nevoi specifice femeilor, ca de
ex asistarea femeilor insarcinate, plecand de la statistica in care RO are rata de mortalitate infantila si materna la nastere cea mai mare
din EU, consiliere pentru combaterea violentei domestice, campanii de combatere a inegalitatii de sanse/gen. De serviciile adresate
copiilor vor beneficia atat fete, cat si baieti (minim 50% vor fi fete).
Pe de alta parte, parteneriatul isi asuma ca selectia si participarea expertilor in echipa de proiect se va face pe criterii de competenta, nu
de gen, utilizand acest principiu femeile se vor regasi inclusiv in echipa de management. Criteriu indeplinit inca de la momentul elab
proiectului: remuneratia pentru munca prestata este conditionata doar de experienta prof, pentru pozitii similare si experienta egala sunt
definite aceleasi costuri pentru toata lumea.
Nediscriminare
Proiectul prevede activitati in conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, care sa contribuie la prevenirea faptelor de discriminare prin orice act de excludere, restrictie sau preferinta pe baza de
rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica
necontagioaza, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata. Persoanele din comunitatea vizata, asa cum a fost identificat prin
studiu se simt profund discriminati, sunt intr-o situatie de segregare fata de restul comunitatii, astfel ca propunem un set de activitati care
sa combata aceasta situatie, in domeniile de maxim interes pentru beneficiari: educatia, antreprenoriat, ocupare, acces la servicii. De
mentionat este faptul ca intreg proiectul sustine act care vor combate discriminarea pe criterii de gen si etnie, apartenenta la o clasa
sociala sau categorie defavorizata, adresandu-se pers din zona marginalizata, cu atentie deosebita asupra femeilor sau pers de etnie
roma, in pondere de minim 50%. In proiect ne adresam specific si pers cu vulnerabilitati suplimentare corelate cu discriminarea (pers cu
dizabilitati, varstnici).
Orice act al expertilor proiectului care poate aduce atingere beneficiarilor de tipul discriminarii va fi sanctionat prompt.
Parteneriatul abordarea nedicriminarii, in echipa de implementare sunt prevazuti 2 experti facilitatori comunitari care se vor asigura pe
toata durata proiectului ca beneficiarii nu sunt vicime ale actelor de discriminare, la combaterea discriminarii va contribui inclusiv
includerea in echipa de implementare a unor persoane recrutate in GT.
Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:
Proiectul isi doreste sa respecte prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi si ale Legii 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor pers cu handicap, si ne dorim sa mobilizam resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât pers cu
dizabilităţi din comunitatea marginalizata vizata să nu fie discriminate, marginalizate, excluse. Daca are capacitate de a invata sau lucra,
in functie de decizia comisiei de evaluare, acestea vor fi incluse in grupul pers apte de munca si vor beneficia de serviciile prevazute
pentru aceasta componenta, in special masuri de ocupare pentru a le imbunatati incluziunea lor sociala.
Un alt aspect pe care proiectul il urmareste este identificarea acelor pers care au o dizabilitate si care nu au realizat demersurile de a
beneficia de sprijin (Subact 10.3), fiind imp identificarea tuturor surselor de imbunatatire a calitatii vietii acestora.
Accesibilizarea mediului fizic pentru pers cu dizabilitati dar si pentru pers varstnice incapacitate este considerat un aspect extrem de imp
la nivelul proiectului, fiind inclusa ca subact specifica cu masuri de accesibilizare si reabilitare care sa permita pers cu dizab să obţină şi
să-şi menţină maximum de autonomie, pt facilitarea integrări şi participări acestora în toate aspectele vieţii. Ne dorim pe de o parte sa
accesibilizam intrarea in locuintele pers cu dizabilitati fizice pentru a facilita accesul la mediul fizic, a creste independenta de miscare a
acestora, iar pe de alta parte, ne dorim sa realizam mici lucrari care sa accesibilizeze locuinta, sa crestem gradul de autonomie in
locuinta, atat a pers cu dizabilitati cat si a pers varstnice care au dificultati de deplasare.
Schimbări demografice:
Proiectul se adreseaza unor categorii de persoane de toate varstele, astfel incat sa raspundem la cat mai multe nevoi ale comunitatii
marginalizate vizate si a ne asigura ca de proiect beneficiaza si cei ce au nevoi specifice- de ex pers varstnice urmarind principul
imbatranirii active care presupune asigurarea mijloacelor (abilitatile/ cunostintele/ competentele) necesare pentru a ramane cat mai mult
timp cu putinta stapani pe vietile noastre.
Imbatranirea activa inseamna inaintarea in varsta cu un rol activ in societate si implinirea pe plan profesional, autonomie in viata de zi cu
zi si implicare in activitati civice, activitatile de ocupare avand un rol central in cadrul proiectului. Este importanta promovarea unui mediu
de viata in care „a imbatrani” nu este sinonim cu „a fi dependent de ceilalti” sau de stat. Mai ales ca GT stabilit in proiect prezinta majore
dezavantaje si piedici in ceea ce priveste imbatranirea activa.
Proiectul are prevazute act adresate tuturor categoriilor de varsta (copii, adulti si varstnici), inclusiv servicii adresate femeilor insarcinate,
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tinand cont ca Romania este tara din Europa cu ponderea cea mai mare la mortalitate infantila sau materna.
Proiectul contribuie la Obiectivele orizontale cu privire la schimbarile demografice prin servicii de crestere a nivelului de ocupare a fortei
de munca si de incluziune sociala, in nr semnificativ femei (minim 50%), si a pers in varsta pt cresterea gradului de independenta a
acestora. Proiectul prevede furnizarea de servicii sociale care să ajute familiile/gospodaria.
DEZVOLTAREA DURABILĂ
Poluatorul plăteşte:
Principiul respectat in cadrul proiectului este ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează cu
internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili. Exista sectiuni concrete in cadrul proiectului care vor contribui la acest
principiu de dezvoltare durabila: in cadrul proiectului dezvoltam un Centru de Resurse Comunitare care este potential poluator. In proiect
ne vom asigura ca acest centru este conectat la utilitati, P1 asigurand plata utilitatilor si dupa finalizarea proiectului. Pentru ca beneficiarii
nu pot fi racordati la utilitati dezvoltam servicii in cadrul centrului care pot fi accesate de beneficiari, deseurile fiind deversate prin sistemul
public de canalizare. Astfel, prin utilizarea acestui serviciu comunitar, se diminueaza deseurile la nivelul gospodariilor, deseuri care in
prezent sunt deversate la intamplare.
Lucrările de imbunatatire a conditiilor de locuit vor genera deşeuri. Se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri sau acolo unde
este posibil refolosirea materialelor rezultate din demolări, oricum colectarea si depozitarea acestor deseuri se va realzia conform legii,
furnizorul de servicii va fi obligat sa prezinte un contract care sa raspunda acestei prioritati.
Acest aspect va fi monitorizat si in ceea ce priveste activitatea initiativelor antreprenoriale infiintate prin subventionare in cadrul
proiectului, trebuind urmarita si respectata legislatia cu privire la protectia mediului, furnizand sprijin în domeniul gestionării, reciclarii şi
reutilizarii deşeurilor.
Protecţia biodiversităţii:
Proiectul isi propune prin implementarea lui sa protejeze diversitatea etnoculturala, nediscriminarea si multiculturalitatea, intervenind in
atenuarea discriminarii in ceea ce priveste persoanele de etnie roma. Pentru atingerea Obiectivului specific 1 sunt prevazute actiuni care
vor promova traditiile culturii rome, in scopul combaterii discriminarii. Cu ocazia acestei subactivitati se va realzia un film de combatere a
discriminarii care va prezenta si aspecte pozitive cu privire la traditiile populatiei de etnie roma si incurajarea unei atitudini sociale bazate
pe multiculturalism.
La materialele folosite in imbunatatirea conditiilor de locuit se va tine cont de protectia biodiversitatii in ceea ce priveste materialele ce vor
fi folosite in lucrari, pentru ca investitia realizata sa aduca cat mai putine efecte nocive in ceea ce priveste habitatul natural, protejand
biodiversitatea, folosind acolo unde se poate obtinerea de energie regenerabila.

Utilizarea eficientă a resurselor:
Dezvoltarea durabilă a fost abordata în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă urmarind „O Europă
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”. Proiectul propus tine cont de prioritatile stabilite pentru EU, si implicit pentru RO.
In cadrul investitiilor in ceea ce priveste furinz serviciilor de igiena in centrul infiintat se propune furniz de utilitati prin folosirea de panouri
solare, optiunea cea mai economica din punctul de vedere a utilizarii resurselor, fiind o investitie care are cel mai mic impact asupra
mediului.
Activităţile si rez proiectului contribuie la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei fie direct prin servicii de medicale sau socio-medicale,
fie prin imbunatatirea conditiilor de locuit si de igiena, folosirea unui sistem de colectare a deseurilor, prevenind deversarea lor la
intamplare. Aceste actiuni vor avea un impact la scara mai larga, fiind folosite de cate ori este posibil energie regenerabila (panouri
solare), contribuim la diminuarea riscului de poluare avand un impact pozitiv asupra mediului. Un alt exemplu de contribuite a proiectului
la utilizarea eficienta a resurselor este faptul ca serviciile de imbunatatirea a conditiilor de locuit vor contribui si la reabilitarea unor
locuinte degradate, cu îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, eficientizand utilizarea resurselor.
Utilizarea eficienta a resurselor va fi o tema specifica in toare activitatile de formare profesionala si in consultanta oferita beneficiarilor de
subventie pentru dezvoltare antreprenoriala, expertii antreprenoriat din echipa S sprijind beneficiarii în domeniul gestionării, reciclarii şi
reutilizarii deşeurilor.
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:
Proiectul a fost elaborat in corelare cu actualul cadru de politică europeană, Strategia Europa 2020, care in ceea ce piveste atenuarea si
adaptarea la schimbarile climatice propune atingerea unei ponderi de 20% a energiei din surse regenerabile în energia consumată.
In ceea ce priveste furnizarea de sprijin prin Centrul de Resurse Comunitare, unul dintre serviciile furnizate va fi utilizarea de surse de
energie regenerabila- panouri solare pentru asigurarea apei calde necesare cresterii calitatii igienei. Contribuind astfel la sanatatea
beneficiarilor din grupul tinta.
Proiectele cu interventii la nivel de infrastructura pot avea efecte asupra mediului. In ceea ce priveste activitatea de imbunatatire a calitatii
conditiilor de locuit, proiectul isi asuma obtinerea tuturor avizelor necesare functie de lucrarile realizate, inclusiv in ceea ce priveste fac
obiectul unei evaluarea impactului asupra mediului (EIM) conform legislatiei in vigoare in ceea ce priveste constructiile, regula impusa de
legislatie inclusiv pentru lucrari de extindere a cladirilor, indiferent daca beneficiarul lucrarilor este persoana publica/agent comercial sau
persoana privata. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu va fi un obiectiv obligatorii pentru proiect.
Rezilienţa la dezastre:
Proiectul are prevazute actiuni de reducere a vulnerabilităţii si dezvoltare a capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor pentru
investitiile in infractructura propuse a se realiza. Astfel, o parte dintre beneficiari, in speciual cei care traiesc in locuinte deteriorate vor
beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit, sub forma de lucrari de imbunatatire structura, aspect care va contribui la obiectivul de
dezvoltare durabila de interventie in asigurarea rezilientei la dezastre.
Fiind prevazute investitii in infractructura, cladirea amenajata prin proiect de catre P1 (Centrul de Resurse Comunitare), si care are
utilitate publica, va implementa masuri de creştere a capacităţii de rezistenţă la dezastre, fiind necesara obtinerea acord ISU pentru
functionarea acesteia (in etapa de proiect tehnic).
Astfel, proiectul contribuie si la acest obiectiv de dezvoltare durabila.

Metodologie
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Construirea proiectului s-a realizat in corelare cu nevoile comunitatii marginalizate vizate, in urma rez studiului realizat pt fundam
proiectului si intr-un parteneriat in care competentele si expertiza se completeaza, prezentand valoare adaugata, cu participarea tuturor
partenerilor ca o echipa cu o abordare integrata, inclusiv cu implicarea voluntarilor din comunitate.
Echipa are o structura logica care sa permita implem in bune conditii a proiectului:
?
echipa de management si support management este resp de derularea actiunilor pt asigurarea resurselor necesare/asigurarea
fluxului financiar, monitorizarea si evaluarea act, asigurarea cadrului de monitorizare si evaluare a proiectului de catre OI. Managerul de
proiect este responsab in elab unui set de proceduri manageriale care sa acopere cele 4 domenii: managementul graficului gantt,
financiar inclusiv cu achizitii, respectarii cerintelor finantatorului, inf si publicitate proiect ce vor fi implem unitar de toti partenerii.
Suplimentar acestor proceduri vor fi elab: procedura de comunicare interna, circuitul doc, de arhivare doc create in cadrul proiectului si
strategia de managementul riscurilor. In echipa fiecarui partener vor fi prevazuti in echipa de management pe toata perioada de implem
din cheltuieli indirecte cel putin expert financiar care vor asigura implem procedurilor elab in ceea ce priveste managementul de proiect.
Managerul de proiect este direct responsabil de implem A9.
?
Echipa de implementare: exista pt fiecare domeniu de interventie prevazut un coordonator (educatie, FP, ocupare, coord GT).
Fiecare coordonator are in responsab din punct de vedere tehnic expertii cu atributii pe domeniul stabilit, indiferent de partenerul
angajator:
•
Coord FP coordoneaza echipa: expert organizare si monitorizare FP, lectori curs initiere si calificare, evaluatori. Coordoneaza
A5
.•
Coord masuri ocupare: Experti informare/consiliere, experti mentorat, experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, expert
dezv antreprenoriala si marketing. Coord A6 si A7.
•
Coord GT coord echipa: experti recrutare GT, jurist documente inclusiv antreprenoriat, experti combatere discriminare, experti
gestionare program integrat, facilitator comunitar. Are in coord A3 si A4.
•
Coord Centru Resurse Comunitare coord echipa: experti organizare evenimente, expert supervizare lucrari infrastructura,
asistent social, asistent medical, medic. Are in coord A1, A2 si A10.
•
Coord act educationale: cadre didactice afterscool, a doua sansa, experti gimnaziu, experti act cu copii si experti afterschool,
ingrijitoare. Va avea in responsab implem A8.
Asigurarea atingerii indicatorilor aferenti se va realiza prin urm algoritm:
?
Planificare in responsab echipei de suport management si a coord de masuri;
?
Organizare in responsab coord de masuri;
?
Coordonare in responsab coord de masuri;
?
Monitorizare in responsab echipei de suport management;
?
Evaluare in responsab echipei de management si suport management.
Pt implem acestui algoritm, echipa de suport management in colab cu coord de masuri vor intocmi proceduri de lucru (tehnic/act). Aceste
proceduri vor fi asumate de toti partenerii implicati in functie de subact.
Tipuri de evaluari realizate care sunt in sarcina echipei de management:
?
Evaluare ex-ante necesara pt a asigura resursele necesare implementarii, a se stabili pasii de realizat pt atingerea rezultatelor;
?
Evaluare periodica, realizata pe tot parcursul implementarii pt a se avea in permanenta gradul de indeplinire a indicatorilor si a
putea preveni intarzierile si erorile;
?
Evaluare finala: verificarea indeplinirii cerintelor, atingerea indicatorilor;
?
Evaluare ex-post pt masurarea impactului act si atingerea ob de sustenabilitate.
Managerul de proiect isi va elabora in prima luna de implem procedura si setul de instrumente necesare pt fiecare tip de evaluare. Coord
de masura responsabil va furniza periodic inf despre act realizate si rez obtinute, inclusiv identif de riscuri in ceea ce priveste implem act.
Orice îndep?rtare de la ob iniţiale şi de la planul de lucru iniţial este analizat? şi, dacă este necesar, sunt luate măsuri corective. Rolul
echipei de suport management, si a managerului de proiect in special, este de a analiza si de a raporta periodic la nivel ierarhic superior,
reprezentantului legal al partenerilor, finantatorului sau altor părţi interesate.
Echipa de suport management va org si planifica resursele necesare pt implem (cereri de rambursare sau alte tipuri de actiuni propuse
de finantator), elab strategii de eliminare sau diminuare a riscurilor la nivel de parteneriat sau prin solicitarea de modificari justificate
catre finantator (acte aditionale, notificari), asigura raportarea proiectului catre finantator conform cerintelor.
Act proiectului au fost planificate pe o durata de 36 luni, in spatiile puse la dispozitie pt echipe de parteneri, inchiriate si/sau in cele dezv
pt act cu beneficiarii (la P1).
IDENTIFICAREA, RECRUTAREA SI IMPLICAREA benef in act proiectului: Act 4 clarifica modul in care se realiz identif, recrutarea si
implicarea pers in GT. Prin aplicarea procedurii vor fi recrutati in GT 550 de pers aflate in risc de saracie si excluz sociala din
comunitatea marginalizata vizata, din care minim 50% de etnie roma, si minim 50% de gen fem. Structura GT: 280 adulti apti de munca,
200 copii, 20 varstnici, 20 pers cu dizab, 30 femei insarcinate. In identif vor fi implicati expertii GT care vor functiona ca o echipa
multidisciplinara, plecand de la nevoile gospodariei. Analiza de includere in GT se realizeaza in intalniri saptamanale de coord de masuri,
avand in vedere toate criteriile de eligibilitate, identif cel putin 2 masuri de interventie pt fiecare beneficiar. Fiecare pers recrutata in GT
este orientata catre un expert gestionare program integrat in functie de categoria de GT: adulti, copii, vulnerabilitati suplim. Acesti experti
alcatuiesc impreuna cu benef/tutorii acestora planul integrat individualizat de interv planificand particip la act in functie de masurile
stabilite de echipa de selectie. Acestia au rol de monitorizare a implem intervsi au rol motivational, furnizand consiliere pt prev
abandonului si respectarea planului de interv integrata pt benef.
Au fost prevazute facilitati pt participare ca masura de motivare. Aceste masuri de sprijin vor fi conditionate in baza unui contract semnat
de beneficiar sau angajator in cazul ocuparii, cu termeni si clauze concrete si consecinte ale incalcarii acestora. Un alt aspect imp pe
care dorim sa il implem este interrelationarea serv furnizate pt ca benef sa participe si la act care nu le aduc un beneficiu imediat dar
care contribuie la eficienta si sustenab masurilor furnizate- conditionare stabilita in etapa de recrutare.
Servicii de OCUPARE:
280 de pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala vor beneficia de masuri de ocupare din care cel putin 50% de etnie roma, cel
putin 50% femei, astfel: toti vor beneficia de progr de inf si consiliere vocat si de mentorat pt ocupare (A6). Dintre acestia cel putin 59
(minim 50% de etnie roma), isi vor gasi un loc de munca in urma participarii.
In A6, 280 beneficiari participa la FP in functie de niv de scolarizare si interesele ocupat ale fiecarei pers, pe domeniile identif in studiul
realizat. Vor beneficia de subventie in functie de prezenta- monitorizata pt asig corectitudinii furnizarii ei cu semnarea de contracte de
furnizare subventii fiind stab conditiile. In ceea ce priveste antreprenoriatul, in A7, 40 de beneficiari din GT vor fi motivati si sprijiniti pt a
dezv initiative antreprenoriale, iar in urma unui concurs de planuri de afaceri vor fi selectati 25 de beneficiari cu care se va semna un
contract se subventie cu termenii si conditiile de indeplinit si consecintele nerespectarii lor. Vor fi asistati de experti antreprenoriat. Fiind
atat de imp pt iesirea din riscul de saracie si excluz sociala, fiind implicat un buget semnificativ, s-a considerat imp sa se stab suficienta
resursa umana incat sa asiguram maxime sanse de reusita.
Servicii EDUCATIONALE:
In GT vor fi recrutati 200 de copii aflati in risc de saracie si excluz sociala, din care cel putin 50% de etnie roma, cel putin 50% fete.
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Fiecare copil va avea stabilit prin planul integrat masurile de care beneficiaza si pe care le primeste efectiv, tinand cont ca unele dintre
ele sunt conditionate de prezenta la scoala in pondere de 80%.
De cresterea calitatii educatiei/a nivelului vor beneficia si 45 de adulti apti de munca recrutati in GT identif cu aceasta nevoie in vederea
pregatirii implem masurilor de ocupare.
Servicii SOCIALE/MEDICALE SI SOCIO-MEDICALE
Corelat direct cu indicatorii 4S44 si 4S39, se infiinteaza servici noi pt comunitatea marginalizata care vor ramane functionale dupa finaliz
proiectului in cadrul Centrului de Resurse Comunitare:
(1) furnizor de servicii sociale (ONG-ul infiintat in Act 1);
(2) servicii medicale in Subact 10.2, de care va beneficia intreg GT. Toti cei 200 de copii vor participa la un program de sanatate mentala
implem de experti P3 in Subact 10.1. Pt prevenirea imbolnavirii beneficiarii vor beneficia de serviciile de igiena infiintate in Centrul de
Resurse Comunitate (dusuri, masini de spalat haine).
(3) echipa mobila care va furniza servicii socio-medicale la beneficiari aflati in situatii de vuln suplimentara; pe durata proiectului tot GT
va primi de la echipa mobila asistenta medicala preventiva si de monitorizare a starii de sanatate.
Pentru imbunatatirea conditiilor de locuit 50 de gospodarii vor fi select conform descrierii din Subact 9.1., contractul de furnizare servicii
va fi semnat doar cu una dintre pers din locuinta inclusa in GT si care isi asuma sustenab. De acest serviciu vor beneficia mai multe pers
decat doar cele care vor semna contractul, fiind de regula selectate in GT mai multe pers dintr-o gospodarie.
SERVICII ANTIDISCRIMINARE
Se vor org actiuni de combatere a segregarii si discriminarii atat adresate comunitatii cat si GT in Act 3, Subact 4.1 (campania), Subact
7.3 (filmulet sustinere antreprenoriat).
Aceste servicii vor fi desf de expertii prevazuti in echipa de proiect, conform fiselor de post atasate si descrierii modului de implem a
subact.
Pt asigurarea impactului pe termen lung au fost stabilite masuri specific de sustenab detaliate in sectiunea specifica.

Indicatori prestabiliţi
Componenta: 1
Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator

Unitate
măsură

Valoare
referinţă

Persoane aflate în risc de Nr.
sărăcie şi excluziune socială
din comunităţile marginalizate
care dobândesc o calificare la
încetarea calităţii de
participant
Persoane aflate în risc de Nr.
sărăcie şi excluziune socială
din comunităţile marginalizate
care dobândesc o calificare la
încetarea calităţii de
participant, din care: - Roma
Persoane aflate în risc de Nr.
sărăcie şi excluziune socială
din comunităţile marginalizate
care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară
o activitate independentă, la
încetarea calităţii de
participant
Persoane aflate în risc de Nr.
sărăcie şi excluziune socială
din comunităţile marginalizate
care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară
o activitate independentă, la
încetarea calităţii de
participant, din care: - Roma
Servicii funcţionale oferite la Nr.
nivelul comunităţilor
marginalizate aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială

Anul de
referinţă

Total

Femei

Bărbaţi

280.00

2019

280.00

140

140

140.00

2019

140.00

70

70

84.00

2016

84.00

42

42

42.00

2019

42.00

21

21

3.00

2017

3.00

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator

Unitate
măsură

Servicii la nivelul comunităţilor marginalizate Nr.
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
care beneficiază de sprijin

Anul de
referinţă

Total

2017

3.00
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Femei

Bărbaţi

Indicatori prestabiliţi de realizare
Unitate
măsură

Denumire indicator
Persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială din comunităţile
marginalizate care beneficiază de servicii
integrate
Persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială din comunităţile
marginalizate care beneficiază de servicii
integrate, din care: - Roma
Comunităţi marginalizate aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de sprijin
Comunităţi marginalizate aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care: - Cele cu
populaţie aparţinând minorităţii Roma

Anul de
referinţă

Total

Femei

Bărbaţi

Nr.

2019

550.00

275

275

Nr.

2019

275.00

138

137

Nr.

2016

1.00

Nr.

2016

1.00

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

Plan de achiziţii

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Cheltuieli materiale consumabile partea practica a cursurilor

Descrierea achiziţiei:
CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din
hârtie , 30197000-6 - Articole mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de
birou , 30197621-5 - Bloc de hârtie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou
, 30190000-7 - Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou , 30197640-4 - Hârtie
autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă , 30197630-1 - Hârtie pentru tipărit ,
30197610-5 - Hârtie şi carton asamblate , 22800000-8 - Registre, registre contabile,
clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton ,
30199780-1 - Suport hârtie pentru birou
Furnizare
122,550.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Servicii catering evenimente

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Servicii
2,889.91

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
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Descrierea achiziţiei:
CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din
hârtie , 30197000-6 - Articole mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de
birou , 30197621-5 - Bloc de hârtie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou
, 30190000-7 - Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou , 30197640-4 - Hârtie
autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă , 30197630-1 - Hârtie pentru tipărit ,
30197610-5 - Hârtie şi carton asamblate , 22800000-8 - Registre, registre contabile,
clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton ,
30199780-1 - Suport hârtie pentru birou
Furnizare
88,166.67

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Servicii catering participanti formare profesionala

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Servicii
126,605.50

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Chirie sali cursuri

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Servicii
56,000.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Inchiriere vehicul transport participanti FP

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

60170000-0 - Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer
Servicii
105,000.00

LEI

Achiziţie directă
2016
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Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Materiale informare si publicitate

Descrierea achiziţiei:
CPV:

22462000-6 - Materiale publicitare

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

23,749.17

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Titlul achiziţiei:

Pachet imbunatatire conditii de locuit

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor , 45300000-0 - Lucrări de instalaţii
pentru clădiri
Lucrări
750,000.00

LEI

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Cheltuieli materiale derulare activitati

Descrierea achiziţiei:
CPV:

30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30197000-6 - Articole
mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de birou , 42964000-1 Echipament de birotică , 30192700-8 - Papetărie

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

43,750.00

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Servicii catering

Descrierea achiziţiei:
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CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Servicii
4,128.44

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Publicare culegere instrumente de lucru

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

22120000-7 - Publicaţii
Servicii
4,166.67

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Inchirierere/ Leasing operational

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

34110000-1 - Autoturisme
Servicii
126,000.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Materiale informare si publicitate

Descrierea achiziţiei:
CPV:

22462000-6 - Materiale publicitare

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

11,399.17

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:
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Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Realizare si difuzare film antidiscriminare

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

92111250-9 - Producţie de filme de informare , 92225100-7 - Servicii de difuzare de
filme la cerere
Servicii
33,333.33

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Sepctacol eveniment

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

79952000-2 - Servicii pentru evenimente
Servicii
20,833.33

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Creare aplicatie informatica GT

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

72320000-4 - Servicii de baze de date
Servicii
19,166.67

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Set mobilier cladire

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

39100000-3 - Mobilier
Furnizare
9,375.00

LEI

Achiziţie directă
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Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Laptop

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

30213100-6 - Computere portabile
Furnizare
5,833.33

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Titlul achiziţiei:

Multifunctional

Descrierea achiziţiei:
CPV:

30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

10,000.00

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Cheltuieli derulare activitati medicale

Descrierea achiziţiei:
CPV:

33140000-3 - Consumabile medicale

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

26,666.67

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Cheltuieli materiale derulare activitati

Descrierea achiziţiei:
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CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30197000-6 - Articole
mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de birou , 42964000-1 Echipament de birotică , 30192700-8 - Papetărie
Furnizare
7,750.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Diriginte santier

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Servicii
82,500.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Servicii catering evenimente

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Servicii
1,376.15

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Lucrari reabilitare cladire

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor , 45300000-0 - Lucrări de instalaţii
pentru clădiri , 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
Lucrări
216,666.67

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:
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Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Servicii elaborare faze de proiectare

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Servicii
16,666.67

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Set mobilier cladire

Descrierea achiziţiei:
CPV:

39100000-3 - Mobilier

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

12,500.00

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Laptop

Descrierea achiziţiei:
CPV:

30213100-6 - Computere portabile

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

11,666.67

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Imprimanta

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset
Furnizare
2,500.00

LEI

Achiziţie directă
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Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Multifunctional

Descrierea achiziţiei:
CPV:

30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

20,000.00

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Televizor

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

32324000-0 - Televizoare
Furnizare
2,916.67

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL JIBOU
Titlul achiziţiei:

Masini de spalat, masini de uscat

Descrierea achiziţiei:
CPV:

39713200-5 - Maşini de spălat rufe şi maşini de uscat rufe

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

13,333.33

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2017

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Titlul achiziţiei:

Cheltuieli materiale derulare activitati

Descrierea achiziţiei:

67

CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30197000-6 - Articole
mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de birou , 42964000-1 Echipament de birotică , 30192700-8 - Papetărie
Furnizare
9,000.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Titlul achiziţiei:

Pachet materiale didactice

Descrierea achiziţiei:
CPV:

30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30125100-2 - Cartuşe de
toner , 33760000-5 - Hârtie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de
masă , 30192700-8 - Papetărie , 39831240-0 - Produse de curăţenie , 50313100-3 Servicii de reparare a fotocopiatoarelor , 50300000-8 - Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică,
pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

37,500.00

Tip procedură:

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Titlul achiziţiei:

Servicii catering copii

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Servicii
412,844.04

LEI

Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2017

Dată semnare contract:

2017

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Titlul achiziţiei:

Multifunctional

Descrierea achiziţiei:
CPV:

30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

10,000.00

Tip procedură:
Dată publicare procedură:

LEI

Achiziţie directă
2016
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Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Titlul achiziţiei:

Laptop

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

30213100-6 - Computere portabile
Furnizare
5,833.33

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

2016

Dată publicare rezultat evaluare:

2016

Dată semnare contract:

2016

Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate
Tabel centralizator resurse umane
Nr.
crt.

Rol

Nume persoană

1.

Coordonator formare
profesională - S

Pintea Traian Dan

2.

Expert Organizare
Formare Profesională

242407 administrator Asigurarea implementării subactivităţiilor:
5.1. Organizarea grupelor de formare
de formare
profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I
si 4 cursuri de initiere.

3.

Expert Monitorizare
Formare Profesionala

242319 specialist in Asigurarea implementării subactivităţiilor:
5.1. Organizarea grupelor de formare
formare
profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I
si 4 cursuri de initiere.

4.

Coordonator Măsuri Oprea Ramona Veronica
Ocupare/Autoocupare

Codul ocupaţiei

Atribuţii

242319 specialist in Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a
formare
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.
5.1. Organizarea grupelor de formare
profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I
si 4 cursuri de initiere.

333305 agent
ocupare
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Asigurarea implem subactiv:4.2. Realiz unei
proceduri de selectie a pers aflate in risc de
saracie si excluziune sociala in GT, 4.3. Selectia
si includerea a 550 de pers aflate in risc de
saracie si excluziune sociala in GT, 6.1. Realiz si
implem unui program de informare si cons
vocationala cu participarea celor 280 pers aflate
in risc de saracie si excluziune sociala apte de
munca din GT, 6.2. Furniz de mediere a muncii

pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala apte de m-ca din GT, 7.1.
Campanie de informare a pers din GT cu privire
la posibilitatea dezvoltarii prin subventionare a
unor initiative antrepren si asistarea celor
interesati in realizarea unui plan de afaceri, 7.2.
Realiz unui concurs de planuri de afaceri avand la
baza o procedura transparenta de puntaj in
vederea selectarii a 25 de persoane aflate in risc
de saracie din GT car doresc sa dezvolte initiative
antrepren,7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii
celor 25 de initiative antrepr selectate

5.

Expert
Informare/Consiliere

333302 agent
orientare profesionala
a somerilor/agent
informare privind
cariera

Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
6.1. Realizarea si implementarea unui program
de informare si consiliere vocationala cu
participarea celor 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.

6.

Expert Mentorat

333302 agent
orientare profesionala
a somerilor/agent
informare privind
cariera

Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280
persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala apte de munca din grupul tinta.

7.

Expert Înfiintare şi
Monitorizare
Antreprenoriat

241211 analist
investitii

Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.1. Campanie de informare a persoanelor din
grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
prin subventionare a unor initiative
antreprenoriale si asistarea celor interesati in
realizarea unui plan de afaceri.
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri
avand la baza o procedura transparenta de puntaj
in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in
risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de
initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului.

8.

Expert Înfiintare şi
Monitorizare
Antreprenoriat

241211 analist
investitii

Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.1. Campanie de informare a persoanelor din
grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
prin subventionare a unor initiative
antreprenoriale si asistarea celor interesati in
realizarea unui plan de afaceri.
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri
avand la baza o procedura transparenta de puntaj
in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in
risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de
initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului.

9.

Jurist Documente
Inclusiv Anteprenoriat

261903 expert jurist Asigurarea implementării subactivităţiilor 3.1, 3.2,
3.3, 4.5, 7.1, 7.2, 7.3

10.

Lector Curs Iniţiere

242401 formator

Asigurarea implementării subactivităţii 5.2.
Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4
cursuri de initiere

11.

Lector Curs Calificare
Teorie

242401 formator

Asigurarea implementarii subactivităţii 5.2.
Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4
cursuri de initiere.

12.

Lector Curs Calificare
Practica

242401 formator

Asigurarea implementăriisubactivităţii 5.2.
Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4
cursuri de initiere
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242405 evaluator de Asigurarea implementării subactivităţii 5.2.
Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4
competente
cursuri de initiere.
profesionale

13.

Evaluator

14.

Expert Dezvoltare
Antreprenoriala

241211 analist
investitii

Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri
avand la baza o procedura transparenta de puntaj
in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in
risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de
initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului

15.

Expert Marketing

241211 analist
investitii

Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri
avand la baza o procedura transparenta de puntaj
in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in
risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de
initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului

16.

coordonator grup tinta
P3

121904 sef birou

Asigurarea implementării subactivităţiilor:
3.3. Realizarea unui program de crestere a
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul
tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de
informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata
despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de
interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte
pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile
cuprinse in planul de interventie integrata.
5.1. Organizarea grupelor de formare profe

17.

Expert activitati copii

263411 psiholog

Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.2. Realizarea unui program de combatere a
discriminarii si implementarea lui la cadrele
didactice din scoala partenera.
8.5. Implementarea unui program de parenting cu
participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
fiecare copil din grupul tinta.
10.1. Realizarea si implementarea unui program
de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta
si a unui program de educatie pentru sanatate la
adultii din GT.

18.

MANAGER PROIECT

242101 manager
proiect

Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor
proiectului in vederea atingerii obiectivelor
stabilite la cele mai inalte standarde de calitate.
Planificarea, monitorizarea şi controlul proiectului

19.

Expert Activităţi Copii
(Afterschool)

263411 psiholog

Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau
complementare la educatie (activitatii de educatie
de tipul afterschool/scoala de dupa scoala/

Rata Laura Cristina

CUCEU RADU ION

71

activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de
copii din grupul tinta.

Revnic Lidia

121904 sef birou

SCOPUL POSTULUI
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de
Resurse Comunitare.
2.2. Eveniment de lansare a Centrului de Resurse
Comunitare.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.
10.1. Realizarea si implementarea unui program
de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta
si a unui program de educatie pentru sanatate la
adultii din GT.
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul
de Resurse Comunitare.
10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in
Centrul de Resurse Comunitare.

20.

Coordonator centru
resurse comunitare
P1

21.

Expert GT - P 1

242320 specialist in Asigurarea implementării subactivităţiilor:
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a
recrutare
discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
4.1. Realizarea unei campanii continue de
informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata
despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.

22.

Cadre Didactice
Afterschool - P2

234101 profesor in Asigurarea implementării subactivităţiilor:
invatamantul primar 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii
inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
frecventeaza sistemul de educatie.
8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de
maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau
complementare la educatie (activitatii de educatie
de tipul afterschool/scoala de dupa scoala/
activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de
copii din grupul tinta.
8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale
pentru cadrele didactice care predau la clasele in
care sunt copii din grupul tinta

23.

Expert Asistent Social
- P1

263501 asistent social Asigurarea implementarea subactivităţii
10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in
nivel superior
Centrul de Resurse Comunitare.
Sub activitatea se adreseaza la 70 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalziata vizata inclusi in grupul
tinta si care au vulnerabilitati suplimentare:
30 femei insarcinate;
20 persoane cu dizabilitati;
20 persoane varstnice.

25.

Expert Supervizare
Lucrari Infrastructura P1

214210 expert inginer Asigurarea implementării subactivităţiilor:
2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de
constructii
Resurse Comunitare.
9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care
locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
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excluziune sociala din GT si stabilirea
interventiilor pentru imbunatatirea conditiilor de
locuit in functie de prioritizarea nevoilor
identificate.
9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de
lucrari pentru cele 50 de locuinte.

26.

Expert Organizare
Evenimente - P 1

143911 director de
departament
organizare
evenimente

Asigurarea implementării subactivităţilor:
1.1. Seminar de constientizare a importantei
implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
sociale.
1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui
ONG cu voluntarii identificati.
2.2. Eveniment de lansare a Centrului de Resurse
Comunitare.
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a
discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a
discriminarii si implementarea lui la cadrele
didactice din scoala partenera.
3.3. Realizarea unui program de crestere a
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul
tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de
informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata
despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
7.1. Campanie de informare a persoanelor din
grupul tinta

28.

Asistent Medical P1

222101 asistent
medical generalist

Asigurarea implementarea subactivităţii
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul
de Resurse Comunitare.
10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in
Centrul de Resurse Comunitare.

29.

Medic

221101 medic
medicina generala

Asigurarea implementarea subactivităţii
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul
de Resurse Comunitare.

30.

Cadre Didactice A
Doua ?ansă - P2

31.

Expert Gimnaziu - P2

233002 profesor in
invatamantul
gimnazial

33.

Expert Recrutare GT P3

242320 specialist in Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a
recrutare
discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
4.1. Realizarea unei campanii continue de
informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata
despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.

234101 profesor in Asigurarea implementării subactivităţiilor:
invatamantul primar 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a
doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
beneficiari si 1 grupa nivel gimnazial pentru 15
beneficiari, in functie de planul individualizat
realizat in baza evaluarii de selectie in care au
fost identificate nevoile de interventie.
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Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a
doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
beneficiari si 1 grupa nivel gimnazial pentru 15
beneficiari, in functie de planul individualizat
realizat in baza evaluarii de selectie in care au
fost identificate nevoile de interventie.

4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.

34.

Expert Combatere
Discriminare - P3

441902 expert local Asigurarea implementării subactivităţiilor:
pe problemele romilor 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a
discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a
discriminarii si implementarea lui la cadrele
didactice din scoala partenera.
3.3. Realizarea unui program de crestere a
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta
4.1. Realizarea unei campanii continue de
informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata
despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
6.1. Realizarea si implementarea unui program
de informare si consiliere vocationala cu
participarea celor 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.
6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280
persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala apte de

35.

Expert Gestionare
Program Integrat
Adulti - P3

263501 asistent social Participa la implementarea urmatoarelor
subactivitati:
nivel superior
3.3. Realizarea unui program de crestere a
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul
tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de
interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte
pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile
cuprinse in planul de interventie integrata.
5.1. Organizarea grupelor de formare
profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I
si 4 cursuri de initiere.
6.1. Realizarea si implementarea unui program
de informare si consiliere vocationala cu
participarea celor 280 persoane aflate in risc de
sarac

36.

Expert Gestionare
Program Integrat
Copii - P3

263501 asistent social Asigurarea implementarea subactivităţii
3.3. Realizarea unui program de crestere a
nivel superior
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul
tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de
interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte
pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile
cuprinse in planul de interventie integrata.
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8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea
participarii copiilor la educatie prin insotirea
acestora la scoala.
8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii
inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
frecventeaza sistemul de educatie.
8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de
maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau comp

37.

EXPERT
GESTIONARE
PROGRAM
INTEGRAT ALTE
GRUPURI
VULNERABILE - P3

263501 asistent social Asigurarea implementarea subactivităţii
3.3. Realizarea unui program de crestere a
nivel superior
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de
interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte
pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile
cuprinse in planul de interventie integrata.
9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care
locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din GT si stabilirea
interventiilor pentru imbunatatirea conditiilor de
locuit in functie de prioritizarea nevoilor
identificate
9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de
lucrari pentru cele 50 de locuinte.
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul
de Res

38.

Îngrijitoare - P3

531101 ingrijitor de Asigurarea implementării subactivităţilor:
8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea
copii
participarii copiilor la educatie prin insotirea
acestora la scoala.
8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii
inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
frecventeaza sistemul de educatie.
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau
complementare la educatie (activitatii de educatie
de tipul afterschool/scoala de dupa scoala/
activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de
copii din grupul tinta.

39.

Facilitator Comunitar P3

341204 facilitator de Asigurarea implementării subactivităţilor:
dezvoltare comunitara 1.1. Seminar de constientizare a importantei
implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
sociale.
1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui
ONG cu voluntarii identificati.
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a
discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a
discriminarii si implementarea lui la cadrele
didactice din scoala partenera
3.3. Realizarea unui program de crestere a
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul
tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de
informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata
despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta. Sub
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40.

Expert organizare
evenimente - P3

41.

coordonator P2

42.

EXPERT ACTIVITĂ?I
COPII

43.

EXPERT ACTIVITĂ?I
COPII

44.

Expert Activităţi Copii
(Afterschool)

Pacurar Catalin

143911 director de
departament
organizare
evenimente

Asigurarea implementării subactivităţilor:
1.1. Seminar de constientizare a importantei
implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
sociale
1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui
ONG cu voluntarii identificati.
2.2. Eveniment de lansare a Centrului de Resurse
Comunitare.
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a
discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a
discriminarii si implementarea lui la cadrele
didactice din scoala partenera.
3.3. Realizarea unui program de crestere a
rezilientei la discriminare si implementarea lui la
toate persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in grupul
tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de
informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata
despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
7.1. Campanie de informare a persoanelor din
grupul tinta cu

121904 sef birou

Asig.implement.subactiv.:3.2.Realiz.unui progr.de
combat.a discrim.si implement.lui la cadrele
didact.din scoala partener.4.2.Realiz.unei
proced.de select.a pers.aflate in risc de saracie si
excluz.soc.in GT.4.3. Select.si includ.a 550 de
pers.aflate in risc de saracie si excluz.soc.in
GT.8.1.Furniz.de asist.pt cresterea
particip.copiilor la edu.prin insotirea ac.la
scoala.8.2.Furniz.de hrana calda zilnica la toti
copii inclusi in GT in zilele in care acestia
frecvent.sistm.de edu.8.3.Furniz.de sprijin direct
in cuantum de max 1.000 lei/copil/an
scolar.8.4.Furniz.de serv.alternative si/sau
complement.la edu.(activ.de edu.de tipul
afterschool/scoala de dupa scoala/
activ.extracurric.) pt toti cei 200 de copii din
GT.8.5.Implement.unui progr.de parenting cu
particip.a cel putin 1 parinte/tutore pt fiecare copil
din GT.8.6.Furniz.de pachete integrate
educationale pt cadrele didact.care predau la
clasele in care sunt copii din GT.8.7.Furniz.de

263501 asistent social Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.2. Realizarea unui program de combatere a
nivel superior
discriminarii si implementarea lui la cadrele
didactice din scoala partenera.
Subactivitatea
10.1. Realizarea si implementarea unui program
de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta
si a unui program de educatie pentru sanatate la
adultii din GT.

341202 pedagog
social

Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.2. Realizarea unui program de combatere a
discriminarii si implementarea lui la cadrele
didactice din scoala partenera.
8.5. Implementarea unui program de parenting cu
participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
fiecare copil din grupul tinta.
10.1. Realizarea si implementarea unui program
de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta
si a unui program de educatie pentru sanatate la
adultii din GT.

263501 asistent social Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau
nivel superior
complementare la educatie (activitatii de educatie
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de tipul afterschool/scoala de dupa scoala/
activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de
copii din grupul tinta.
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Rol:

1.

Coordonator formare profesională - S

Nume persoană:

Pintea Traian Dan

Codul ocupaţiei:

242319 specialist in formare

Atribuţii:

Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.
5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala apte de munca din grupul tinta.
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: nu este cazul
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
Educaţie
Noi 2015 - Dec 2015

Evaluator in sistemul formarii profesionale continue
TRU Training SRL
Str. Dobrogei nr. 4/5, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430203, judeţul Maramureş, România

2010 - 2010

Formator
Agentia Judeteana de Ocuparea Fortei de Munca
Str. Hortensiei nr. 1A, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430294, judeţul Maramureş, România

2010 - 2010

managementul proiectelor
Asociatia.Pentru Voi
Str. Culturii nr. 4/2, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430311, judeţul Maramureş, România

1995 - 2000

Diplomă de Inginer în profilul mecanic, specializarea Utilaj Tehnologic Minier
Universitatea de Nord, Facultatea de Inginerie Mecanică
Str. Victor Babes nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430083, judeţul Maramureş, România

Experienţă
2007 - 2010

Voluntar ASSOC
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
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2007 - 2007

Service Department Manager
ISUZU ROMANIA, reprezentanta Baia Mare
Str. Prunului nr. 20, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430066, judeţul Maramureş, România

Sep 2007 - Mar 2010

Director
S.C. LETADY S.R.L
Str. Victoriei nr. 156, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430077, judeţul Maramureş, România
Rol de coordonare echipa, asigurarea formarii profesionale la angajati, coordonarea resurselor

Oct 2012 - Mai 2013

Secretar administrativ Proiect 50240 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în regiunile
Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
?
Elaborare documente la cererea managerului de proiect,
?
Asigurarea legăturii fluxului informaţional între echipa de management şi echipa de
implementare, multiplicare, îndosariere, arhivare documente, etc.

Oct 2010 - Sep 2012

Secretar administrativ Proiect 50240 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în regiunile
Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
?
Elaborare documente la cererea managerului de proiect,
?
Asigurarea legăturii fluxului informaţional între echipa de management şi echipa de
implementare, multiplicare, îndosariere, arhivare documente, etc.

Noi 2010 - Oct 2012

Asistent manager proiect POSDRU/104/5.1/G/79044
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale din Judetul Maramures
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430406, judeţul Maramureş, România
?
Atributii de monitorizare a grupului tinta, a indicatorilor, de organizare a evenimentelor
prevazute in proiect (cele de vizibilitate, burse locuri de munca etc)
?
Sustine Managerul in procesele de planificare, monitorizare si control, raportare tehnico
– financiara, evaluare si implementare a activitatilor specifice proiectului.
?
Verifica implementarea unor decizii/conditii, derularea de activitati, la cererea specifica a
Managerului de proiect.

Iul 2012 - Iul 2012

Expert implementare, proiect POSDRU/104/5.1/G/81648
Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures
Str. Victoriei nr. 82/21, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430122, judeţul Maramureş, România
?
Sprijină managerul de proiect în procesul de start up al proiectului;
?
Elaborează împreună cu managerul de proiect planul detaliat al activităţilor;
?
Stabileşte împreună cu managerul de proiect planificarea resurselor umane;
?
Elaborează conţinutul materialelor informative şi de publicitate pentru proiect

79

Ian 2011 - Mai 2011

Expert implementare, proiect POSDRU/104/5.1/G/81648
Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures
Str. Victoriei nr. 82/21, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430122, judeţul Maramureş, România
?
Sprijină managerul de proiect în procesul de start up al proiectului;
?
Elaborează împreună cu managerul de proiect planul detaliat al activităţilor;
?
Stabileşte împreună cu managerul de proiect planificarea resurselor umane;
?
Elaborează conţinutul materialelor informative şi de publicitate pentru proiect.

Ian 2011 - Iun 2012

Asistent manager în cadrul proiectului POSDRU/104/5.1/G/80672
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. B-dul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
?
Atributii de monitorizare a grupului tinta, a indicatorilor, de organizare a evenimentelor
prevazute in proiect (cele de vizibilitate, burse locuri de munca, etc)
?
Sustine Managerul in procesele de planificare, monitorizare si control, raportare tehnico
– financiara, evaluare si implementare a activitatilor specifice proiectului.
?
Verifica implementarea unor decizii/conditii, derularea de activitati, la cererea specifica a
Managerului de proiect.

Iul 2013 - Apr 2014

Expert TL Coordonator centru în cadrul proiectului Adaptabilitate - Şansa la o viaţă activă
POSDRU/120/6.2/124215
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
Organizarea şi coordonarea centrului de accesibilizare şi adaptare a autovehiculelor
Realizează demersuri necesare autorizării şi dotării centrului
Elaborează materiale mass-media
Atribuţii în înfiinţarea centrului (identificare şi amenajare eveniment de lansare, etc)

Sep 2013 - Apr 2015

Expert TL organizare si monitorizare formare profesionala în cadrul proiectului
POSDRU/120/6.2/G/124617
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. B-dul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Asigură planificarea şi organizarea activităţii de formare profesională (A4) şi a activităţii de instruire
în antreprenoriat (A5), organizând grupele de formare, monitorizand derularea în bune condiţii a
serviciilor de formare profesională.

Mai 2014 - Noi 2015

Expert TL Coordonator centru în cadrul proiectului „ACCES pentru toţi – Accesul persoanelor cu
dizabilităţi la ocupare şi servicii”
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
?
Derulează acţiuni de organizare, planificare şi evidenţiere a activităţii conform
procedurilor activităţilor proiectului;
?
Contribuie la elaborarea procedurilor de lucru necesare organizării activităţii centrului de
incluziune socială Baia Mare cu componenta de centru accesibilizare (A2), a procedurilor de
reccrutare şi a instrumentelor (A3), a procedurii de implementare a activităţii de formare
profesională (A4), a procedurii de implementare a activităţii de asistenta in cadrul Centrelor de
incluziune sociala pentru cautarea unui loc de munca a GT prin mediere intre beneficiari si
angajatori (A5), a procedurii de implementare a activităţii de furnizare de măsuri concrete de
accesibilizare a ocuparii persoanelor cu dizabilităţi (A6);
?
Planifică şi coordonează activitatea de organizare a burselor locurilor de muncă;
Organizează şi coordonează serviciile de mediere în vederea angajării şi de adaptare rezonabilă a
locurilor de muncă;
?
Participă la procesul de identificare şi selecţie a locaţiilor pentru care se vor asigura
lucrări de acesibilizare, întocmind şi necesarul de accesibilizare;
?
Participă la derularea campaniilor de informare pentru dealerii auto şi furnizorii de şcoală
auto prin prezentarea activităţilor şi serviciilor de accesibilizare a autovehiculelor.
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Mai 2015 - Iul 2015

Expert organizare evenimente în cadrul proiectului „ Economia socială – sprijin pentru ocupare”
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
Activităţi de marketing şi promovare structure de economie socială, organizarea unor târguri de
locuri de muncă, campanile continuă către agenţi economici, campanii regionale pe teme de
protecţia mediului în şcoli, vizite de schimb de experienţă transnaţionale

Iul 2015 - Noi 2015

Asistent manager responsabil măsuri active de ocupare în cadrul proiectului „ Economia socială –
sprijin pentru ocupare” POSDRU/168/6.1/S/146181
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. B-dul Unirii nr. 28, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Acţiuni de monitorizare periodică a stadiului atingerii indicatorilor, de organizare şi planificare.

Iul 2016 - Oct 2016

Formator în cadrul proiectului ,,Iniţierea de Grupuri locale de Educatie parentală nonformală şi
transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor
aflaţi în situaţii familiale de risc - GLEP”, PEH 078
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. B-dul Unirii nr. 28, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Sustinerea unui program de Educaţie remedială şi ?coală după şcoală
21 copii aflaţi în situaţie de risc, elevi ai ?colii Gimnaziale Petofi Sandor (din care 6 de etnie romă)

Competenţe
Competenţe şi aptitudini
organizatorice şi sociale

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Bune aptitudini de relationare interumana, usurinta in initiere contacte, spirit de echipa, capacitate
de analiza, sinteza, organizare si stabilire a prioritatilor, capacitate de organizare si munca in
echipa, cu un bun nivel motivational pentru atingerea obiectivelor, entuziasm, flexibilitate,
disponibilitate pentru program prelungit.

Utilizator PC: pachet Microsoft Office, internet

Disponibilitatea de a interacţiona cu persoane noi, punctualitatea

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

B2 - Utilizator
independent nivel2

Scriere
B2 - Utilizator
independent nivel2

Conversaţie
B2 - Utilizator
independent nivel2
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Pronunţie
B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Rol:

2.

Expert Organizare Formare Profesională

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242407 administrator de formare
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala apte de munca din grupul tinta.
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii –4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:între 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

3.

Expert Monitorizare Formare Profesionala

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242319 specialist in formare
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala apte de munca din grupul tinta.
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:<5ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

4.

Coordonator Măsuri Ocupare/Autoocupare

Nume persoană:

Oprea Ramona Veronica

Codul ocupaţiei:

333305 agent ocupare

Atribuţii:

Asigurarea implem subactiv:4.2. Realiz unei proceduri de selectie a pers aflate in risc de saracie si
excluziune sociala in GT, 4.3. Selectia si includerea a 550 de pers aflate in risc de saracie si
excluziune sociala in GT, 6.1. Realiz si implem unui program de informare si cons vocationala cu
participarea celor 280 pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca din GT, 6.2.
Furniz de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte
de m-ca din GT, 7.1. Campanie de informare a pers din GT cu privire la posibilitatea dezvoltarii prin
subventionare a unor initiative antrepren si asistarea celor interesati in realizarea unui plan de
afaceri, 7.2. Realiz unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
puntaj in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in risc de saracie din GT car doresc sa dezvolte
initiative antrepren,7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antrepr selectate

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională: cuprinsă între 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae
Educaţie
Oct 2012 - Iul 2014

Studii Universitare de Masterat, 2 ani, învăţământ la zi
Universitatatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere,
Masterat: Asistenţa şi incluziunea persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi”
Str. Victoriei nr. 76, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430122, judeţul Maramureş, România

Oct 2009 - Iul 2012

Studii universitare de licenţă (ciclul I), 3 ani, 180 credite ECTS, învăţământ la zi
Universitatatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere,
Specializarea Asistenţă Socială
Str. Victoriei nr. 76, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430122, judeţul Maramureş, România

2013 - 2013

Manager proiect
Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă
Str. Dionisie Lupu nr. 74, Municipiul Bucureşti, cod poştal 010459, judeţul Bucureşti, România

Oct 2010 - Noi 2010

Formator
ATIC Maramures
Str. Pintea Viteazul nr. 51, Municipiul Sighetu Marmaţiei, cod poştal 435500, judeţul Maramureş,
România

Mai 2013 - Mai 2013

Antreprenor in economia sociala
SC Fida Solutions SRL
Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 11, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430155, judeţul Maramureş,
România
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Noi 2014 - Dec 2014

Consilier orientare privind cariera
Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România

Noi 2015 - Dec 2015

Evaluator in sistemul formarii profesionale continue
TRU Training SRL
Str. Dobrogei nr. 4/5, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430203, judeţul Maramureş, România

Experienţă
Aug 2010 - Oct 2010

Coordonator program
Penitenciar Baia Mare
Str. Forestierului nr. 217, Oraş Baia Sprie, cod poştal -, judeţul Maramureş, România
Coordonator program pentru persoane private de libertate/ Penitenciar Baia Mare
Activităţi şi responsabilităţi principale: Desfăşurarea unui program educativ, Educaţie pentru
Sănătate, cu persoanele private de libertate

Ian 2010 -

Voluntar
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România
Voluntar Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Activităţi şi responsabilităţi principale:
Implicare în toate activităţile pe care le-a desfăşurat asociaţia de la înfiinţarea acesteia:
- participare la scrierea proiectelor implementate de asociaţie
- participare la identificarea grupurilor vulnerabile din Maramureş,
- realizare de sondaje de opinie
- activităţi de cercetare a nevoilor sociale specifice persoanelor aflate în nevoi

Ian 2010 - 2013

Voluntar
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Bdul Unirii nr. Bdul Unirii, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş,
România
Voluntar Centru de zi/ Persoane cu dizabilităţi şi vârstnici ASSOC
- îndrumare, sprijin şi supraveghere şi desfăşurare activităţi sportive (fotbal) cu tinerii cu dizabilităţi
din centru de zi

Oct 2009 - Iul 2011

Voluntar
Centrul Salvaţi Familia
Str. bdul Republicii nr. 70 A, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România
Voluntar Centrul Salvaţi Familia destinat victimelor violenţei domestice
Activităţi şi responsabilităţi principale: Implicare în protejarea copiilor aflaţi în situaţii de risc,
advocacy, participare la consilierea clienţilor cu privire la ajutorul care este disponibil, legislaţie,
participare la organizarea campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii”, etc.

Mar 2014 - 2015

Voluntar
Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430406, judeţul Maramureş, România
Voluntar proiect „Tineri împotriva violenţei de gen”
DCI-NSAED/2012/304-689
participarea la un curs de formare pe tema masculinităţii pozitive
campanii de conştientizare în 2 licee din Baia Mare (Colegiul Naţional Gheorghe ?incai, Colegiul
Tehnic Aurel Vlaicu
participare la un curs de formare pe tema violenţei de gen
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Voluntar
Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430406, judeţul Maramureş, România
campanii de conştientizare în 2 licee din Baia Mare (Colegiul Naţional Gheorghe ?incai, Colegiul
Naţional Vasile Lucaciu

Iun 2016 - Dec 2016

Coordonator proiect - voluntar
Asociaţia Start pentru performanţă
Str. Simion Bărnu?iu nr. 52, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430342, judeţul Maramureş,
Coordonator voluntar proiect START! Fii tu, fii voluntar!, realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare
prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2016, Domeniul de/ pentru Tineret, Contract de
finanţare Nr. 23866/ 14.06.2016, implementat de persoana fizică Oprea Ramona Veronica în
parteneriat cu Asociaţia Start pentru performanţă
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in
vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. Planificarea,
monitorizarea şi controlul proiectului

Iul 2016 - Dec 2016

Coordonator proiect - voluntar
Asociaţia Start pentru performanţă
Str. Simion Barnutiu nr. 52, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430342, judeţul Maramureş, România
Coordonator voluntar proiect „Numele de cod al tânărului maramureşean: #IMPLICATşiLIBER”,
realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş prin programul de finanţare nerambursabilă în
anul 2016, Domeniul de/ pentru Tineret, implementat de Asociaţia Start pentru performanţă în
parteneriat cu Penitenciarul Baia Mare
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in
vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. Planificarea,
monitorizarea şi controlul proiectului

Ian 2011 - Iun 2012

Secretar administrativ
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Bdul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Secretar administrativ POSDRU/104/5.1/G/80672
„Măsuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4 unităţi administrativ teritoriale din regiunea NV(MAO4)”
proiect implementat de Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare,
în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale din judeţul Maramureş
Activităţi şi responsabilităţi principale: Elaborare documente la cererea managerului de proiect,
Asigurarea legăturii fluxului informaţional între echipa de management şi echipa de implementare,
multiplicare, îndosariere, arhivare documente, etc.

Feb 2012 - Iul 2012

Expert cercetare socială
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia
Str. Bdul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România
Expert cercetare socială POSDRU/110/G/5.2/89265,
”Zonă istorică – Zonă modernă/ Dezvoltare sustenabilă rurală”, proiect implementat de Asociaţia
Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, în parteneriat cu Primăria
Poienile de Sub Munte
Activităţi şi responsabilităţi principale: Participă la cercetare ştiinţifică, la elaborarea metodologiei
cercetării, organizează şi ordonează materialele obţinute de pe teren, participă la analiza
economic-socială, urmăreşte validitatea ştiinţifică a rezultatelor studiului, participă la elaborarea
concluziilor şi recomandărilor finale ale studiului
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Oct 2012 - Noi 2013

Asistent manager
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Bdul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Asistent manager în cadrul proiectului POSDRU/110/G/5.2/87557, „Sate europene – Dezvoltarea
calităţii vieţii în spaţiul rural”, proiect implementat de Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a
Universităţii de Nord Baia Mare, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale din
judeţul Maramureş.
Activităţi şi responsabilităţi principale: Susţine managerul în procesele de planificare, monitorizare
şi control, raportare tehnico–financiară, evaluare şi implementare a activităţilor specifice proiectului.
Verifică implementarea unor decizii/ condiţii, derularea de activităţi, la cererea specifică a
managerului de proiect.
Asigură comunicarea managerului de proiect cu echipa de implementare, cu partenerii proiectului,
cu Autoritatea de Management şi cu orice alte instituţii sau persoane care privesc proiectul.

Aug 2013 - Oct 2014

Organizator specialist în protocol şi ceremonial
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Bdul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Organizator specialist în protocol şi ceremonial, POSDRU/120/6.2/G/124617,
„Fără discriminare pentru o viaţă împlinită!”, proiect implementat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a
Universităţii de Nord Baia Mare şi Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială
ASSOC
Activităţi şi responsabilităţi principale: Asigură cadrul relaţional între instituţii publice şi private în
vederea dezvoltării parteneriatului public-privat; Organizează şi participă la conferinţe, întâlniri şi
vizite; Asigură condiţiile tehnice de desfăşurare a conferinţelor, vizitelor şi a întâlnirilor; Asigură
relaţia de colaborare şi informare cu mass-media locală; Participă la elaborarea metodologiilor
campaniilor de informare şi conştientizare pentru diferite grupuri ţintă

Mai 2014 - Oct 2014

Funcţionar documentare
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Bdul Unirii nr. 28, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România
Funcţionar documentare în cadrul proiectului POSDRU/165/6.2/S/142263 „Calificare şi consiliere
pentru persoane vulnerabile în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest” implementat de
”Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC” în parteneriat cu
”Asociaţia Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea” şi ”Asociaţia Profesională Neguvernamentală
ASSOC – Asistenţă Socială – Filiala Arad”
Activităţi şi responsabilităţi principale: Evaluare şi implementare activităţi proiect

Mai 2014 - Noi 2015

Asistent manager
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Str. Bdul Unirii nr. 28, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
Asistent manager în cadrul proiectului POSDRU/165/6.2/S/142889
„ACCES pentru toţi – Accesul persoanelor cu dizabilităţi la ocupare şi servicii” implementat de
”Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare” în parteneriat cu
”Filiala Bucureşti a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC”,
”Filiala Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC”,
”ASSOC – Asistenţă Socială – Filiala Arad”, ”Administraţia Naţională a Penitenciarelor”,
”Fluxhphera Consultoria de Gest?o e Desenvolvimento de Sistemas de Informaç?oLda” –
Portugalia şi Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC”
Activităţi şi responsabilităţi principale: Raportare tehnico–financiară, acţiuni de monitorizare
periodică a stadiului atingerii indicatorilor, de organizare şi planificare.
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Oct 2014 - Iul 2015

Asistent manager responsabil măsuri active de ocupare
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Bdul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România
Asistent manager responsabil măsuri active de ocupare POSDRU/168/6.1/S/146181
„Economia socială – sprijin pentru ocupare”
implementat de ”Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare” în
parteneriat cu Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC”, ”Filiala
Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC”, şi
”Aproximar” – Portugalia
Activităţi şi responsabilităţi principale: Raportare tehnico–financiară, acţiuni de monitorizare
periodică a stadiului atingerii indicatorilor, de organizare şi planificare

Iul 2015 - Dec 2015

Manager proiect
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Bdul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Manager proiect POSDRU/168/6.1/S/146181
„Economia socială – sprijin pentru ocupare”
implementat de ”Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare” în
parteneriat cu Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC”, ”Filiala
Suceava a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC”, şi
”Aproximar” – Portugalia
Activităţi şi responsabilităţi principale:
Coordonarea parteneriatului
Monitorizarea în timp a progresului atins faţă de obiectivele propuse Evaluarea gradului de
îndeplinire a activităţilor
Rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului
Responsabilitatea pentru cererile de rambursare, cererile de plată, notificări, acte adiţionale

Noi 2015 - Oct 2016

Coordonator partener
Asociaţia Centrul de Ceretare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Bdul Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430232, judeţul Maramureş, România
Coordonator partener în cadrul proiectului PEH 078/33H/14.07.2015 ,,Iniţierea de Grupuri locale
de Educaţie parentală nonformală şi transfer multiregional de bune practici pentru promovarea
incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii familiale de risc - GLEP”, derulat în cadrul
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Activităţi şi responsabilităţi principale:
Desfăşurarea Metodologiei de implementare a activităţilor specifice, conform Planurilor de lucru
alocate şi Graficului de activităţi
Pregătirea documentaţiei pentru monitorizare, evaluarea activităţilor, pentru raporate de progres.
Identificarea, selectarea şi elaborarea de metodologii de menţinere a Grupurilor ţintă în proiect, cu
respectarea Bugetului alocat
Realizarea achiziţiilor publice alocate în proiect
Realizarea documentaţiei justificative în proiect pentru activităţile desfăşurate
Organizarea şi monitorizarea activităţilor la nivelul partenerului şi raportarea către promotor proiect

Competenţe
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bună capacitate de adaptare la situaţii noi şi la medii multiculturale.
Bune abiltăţi de comunicare şi relaţionare interpersonală

Sunt o persoană organizată în munca pe care o desfăşor şi am dezvoltat competenţe în
monitorizarea muncii mele şi a echipei cu care lucrez;
Bune abilităţi de leadership;
Capacitate foarte bună de concentrare în situaţii stresante;
Bune abilităţi de organizare evenimente;
Capacitate de gestionare corectă a timpului de realizare a unei sarcini;
Rigurozitate în ceea ce priveşte respectarea termenelor şi calitatea muncii depuse
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Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Sunt competentă în utilizarea pachetului Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, Power Point)

Entuziasm, comprehensivitate, loialitate, disciplină, simţul răspunderii, conştiinciozitate

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

B2 - Utilizator
independent nivel2

Scriere
B2 - Utilizator
independent nivel2

Conversaţie
B2 - Utilizator
independent nivel2
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Pronunţie
B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Rol:

5.

Expert Informare/Consiliere

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

333302 agent orientare profesionala a somerilor/agent informare privind cariera
Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
participarea celor 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:<5ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

6.

Expert Mentorat

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

333302 agent orientare profesionala a somerilor/agent informare privind cariera
Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala apte de munca din grupul tinta.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:între 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

7.

Expert Înfiintare şi Monitorizare Antreprenoriat

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

241211 analist investitii
Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii prin
subventionare a unor initiative antreprenoriale si asistarea celor interesati in realizarea unui plan de
afaceri.
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
puntaj in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Management sau economist sau finante-banci
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 5-10ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

8.

Expert Înfiintare şi Monitorizare Antreprenoriat

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

241211 analist investitii
Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii prin
subventionare a unor initiative antreprenoriale si asistarea celor interesati in realizarea unui plan de
afaceri.
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
puntaj in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Marketing
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 5-10ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae
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Rol:

9.

Jurist Documente Inclusiv Anteprenoriat

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

261903 expert jurist
Asigurarea implementării subactivităţiilor 3.1, 3.2, 3.3, 4.5, 7.1, 7.2, 7.3

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: domeniul juridic
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:<5ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

10.

Lector Curs Iniţiere

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242401 formator
Asigurarea implementării subactivităţii 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri
de initiere

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: certificat de formator
Utilizare programe şi echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 0-5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

11.

Lector Curs Calificare Teorie

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242401 formator
Asigurarea implementarii subactivităţii 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri
de initiere.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: certificat de formator
Utilizare programe şi echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 0-5ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

12.

Lector Curs Calificare Practica

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242401 formator
Asigurarea implementăriisubactivităţii 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri
de initiere

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: certificat de formator
Utilizare programe şi echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 0-5ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

13.

Evaluator

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242405 evaluator de competente profesionale
Asigurarea implementării subactivităţii 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri
de initiere.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: certificat de evaluator
Utilizare programe şi echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 0-5ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

14.

Expert Dezvoltare Antreprenoriala

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

241211 analist investitii
Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
puntaj in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
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Rol:

15.

Expert Marketing

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

241211 analist investitii
Asigurarea implementăriisubactivităţiilor:
7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
puntaj in vederea selectarii a 25 de persoane aflate in risc de saracie din grupul tinta care doresc sa
dezvolte initiative antreprenoriale.
7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
concursului

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Marketing
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională:cuprinsă între 5-10ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae
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Rol:

16.

coordonator grup tinta P3

Nume persoană:

Rata Laura Cristina

Codul ocupaţiei:

121904 sef birou

Atribuţii:

Asigurarea implementării subactivităţiilor:
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile cuprinse in planul de interventie integrata.
5.1. Organizarea grupelor de formare profe

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii – 3 (studii medii sau postliceale)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională: cuprinsa intre 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
Educaţie
Noi 2013 - Dec 2013

Specialist in evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASOOC Baia Mare
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România

Sep 2000 - Iun 2003

Diploma de Bacalaureat
Liceul Teoretic Emil Racovita
Str. Bulevardul Republicii nr. 8, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430123, judeţul Maramureş,
România

Oct 2003 - Iun 2007

Diploma de Licenta
Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere
Str. Victor Babes nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430083, judeţul Maramureş, România

Aug 2011 - Aug 2011

Certificat – Consilierea Clientilor Dificili
Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania
Str. Biserica Amzei nr. 29, Municipiul Bucureşti, cod poştal 010393, judeţul Bucureşti, România
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Sep 2015 - Noi 2015

Lucrator interpret in limbaj mimico - gestual
Institutul Roman Pentru Educatie si Incluziune Sociala
Str. Strada Domnească nr. 1, Municipiul Galaţi, cod poştal 800035, judeţul Galaţi, România

Dec 2015 - Dec 2015

Formator
S.C. 3 ART S.R.L. Baia Mare
Str. Str. Salcâmului, nr. 12, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Dec 2015 - Dec 2015

Evaluator competente
S.C. 3 ART S.R.L. Baia Mare
Str. Str. Salcâmului, nr. 12, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430161, judeţul Maramureş, România

Feb 2016 - Feb 2016

Educator parental
Holt International Children`s Services, filiala Iasi
Str. Str.Bistrita nr. 7/3, Municipiul Iaşi, cod poştal 700607, judeţul Iaşi, România

Experienţă
Feb 2012 - Iul 2016

Asistent social in cadrul Biroului de Asistenta Postdetentie ASSOC
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala Baia Mare,
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
Realizarea procedurii de lucru cu fostele persoane private de libertate
Realizarea instrumentelor de lucru
Monitorizarea fostelor persoane private de libertate aflate in evidenta Biroului de Asistenta
Postdetentie
Realizarea rapoartelor de analiza pentru actiunile desfasurate.
Oferirea de asistenta individuala si de grup fostelor persoane private de libertate care solicita
serviciile Biroului de Asistenta Postdetentie
Realizeaza consiliere vocationala
Realizeaza actiuni de mediere pe piata muncii
Implementeaza programme de interventie socio – educative in cadrul Penitenciarului Baia Mare.
Pastreaza/dezvolta Reteaua de colaborare Interinstitutionala creata

Apr 2015 - Apr 2017

Coordonator activitati ASSOC in cadrul proiectului “Solutii integrate pentru violenta in familie”
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala Baia Mare
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204., judeţul Maramureş, România
Coordonarea, planificarea si monitorizarea activitatilor expertilor din echipa de implementare a
Asociatiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC .
Pastrarea legaturii cu expertii aplicantului si cu partenerii din proiect.
Paticipa la elaborarea procedurilor de lucru privind implemetarea proiectului.
Realizarea de planificari/orare activitate.
Participa la realizarea unui studiului cu privire la violenta importiva femeii.
Participare la elaborarea unei metodologii de consiliere a agresorilor in familie.
Realizare de rapoarte de analiza activitate.
Participare la realizarea a doua seminarii de prezentarea programului de consiliere pentru agresori.
Participare la realiarea retelei de sprijin pentru victimele violentei in familie.
Participa re la realizarea metodologiei si a instrumentelor de implementare a tenicii de
management de caz.
Participare la realizarea campaniilor de promovare a proiectului.
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Mai 2014 - Noi 2015

Asistent social in cadrul Proiectului „ACCES pentru toti – Accesul persoanelor cu dizailitati la
ocupare si servicii
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala Baia Mare
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204., judeţul Maramureş, România
Deruleaza actiuni de organizare, planificare si evidentiere a activitatii conform procedurilor
activitatilor proiectului.
Deruleaza actiuni de recrutare a GT, conform procedurii de recrutare si conform planificarii lunare.
Participa la procesul de evaluare complexa a beneficiarilor recrutati conform procedurii de evaluare
complexa.
Furnizeaza servicii de informare si consiliere vocationala beneficiarilor recrutati conform procedurii
de furnizare servicii.
Participa la organizarea si derularea bursei locurilor de munca pentru persoanele din grupul tinta.
Deruleaza actiuni de mediere in vederea angajarii persoanelor din grupul tinta al proiectului

Aug 2014 - Feb 2015

Asistent social in cadrul proiectului „Egalitate de sanse la o oviata implinita”
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala Baia Mare
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204., judeţul Maramureş, România
Participă la planificarea şi organizarea unui seminar de sensibilizare a opiniei publice, a
specialiştilor din instituţii şi organizaţii care furnizează servicii sociale şi a angajaţilor cu privire la
marginalizare si riscului de excluziune socială a persoanelor rome, în special a celor cu
antecedente.
Asisgura activitatea de recrutare a grupului tinta.
Asigura activitatea de selectie a grupului tinta.
Realizează evaluarea situaţiei sociale a persoanelor rome aflate în detenţie, în vederea elaborării
şi implementării planurilor individuale de intervenţie;
Ofera expertiza asistentului social din cadrul Centrului de Incluziune Sociala Arad in
implementarea programului educativ de facilitare a accesului pe piata fortei de munca.
Realizeaza rapoarte de analiza pentru implementarea programului ProFA.
Realizeaza mapa programului in forma solicitata de catre ANP.
Realizeaza raport implementare program de facilitare a accesului pe piata fortei de munca pentru
fiecare grup cu care s-a implementat programul.
Participa la realizarea a 3 burse de locuri de munca in Penitenciarele Timisoara si Arad.
Furnizează expertiza expertilor din cadrul Centrului de Incluziune Sociala Arad in lucrul cu
persoanele de etnie roma care libereaza si solicita serviciile C.I.S

Mar 2014 - Feb 2015

Asistent manager in cadrul proiectului “Egalitate de sanse la o viata implinita”
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala Baia Mare
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204., judeţul Maramureş, România
Planificarea,organizarea si coordonarea intregii activitati a Partenerului
Realizarea activitatilor de planificare, organizare, coordonare/control si evaluare a respectarii
graficului de implementare a proiectului.
Monitorizarea derularii activitatilor proiectului conform graficului de activitati.
Monitorizarea rezultatelor proiectului conform planificarii si incadrarii lor in timpul planificat.
Realizarea rapoartelor de analiza pentru activitatile la care participa.
Elaborarea instrumentelor manageriale: fise de post, proceduri de lucru,metodologii activitati,
planificari activitati, planificari lunare, grafice de analiza lunare, plan grant, plan operational de
lucru
Realizarea Raportului Tehnico –Finanaciar aferent cererilor de Rambursare si al Cererilor de plata
Realizarea Anexelor 5,10,22 si 23 ale Instructiunii 87 AM POSDRU (Partener).

Ian 2011 - Dec 2013

Asistent social in cadrul Proiectului cu ID:60724
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala Baia Mare
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
Elaborarea si revizuirea programelor socio-educative pentru persoanele private de libertate
Evaluarea situatiei persoanelor aflate in detentie, in vederea elaborarii si implementarii planurilor
individuale de interventie.
Realizarea serviciilor de consiliere sociala, programme socio-educative, activitati de informare si
orientare cu privire la drepturile sociale si de ocupare.
Selectarea si realizarea grupurilor de lucru penru implemenatrea programelor ProCM
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Asistent social in cadrul Proiectului cu ID:60724
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala Baia Mare
Str. Rachetei nr. 3, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430204, judeţul Maramureş, România
Realizarea unui program educativ de facilitare a ccesului pe piata fortei de munca.
Implementarea programului educativ - Facilitarea accesului pe piata fortei de munca
Implementare program de consiliere sociala de grup
Implementare activitati de informare si orientare cu privire la piata muncii
Realizarea metodologiei de lucru si a instrumentelor de asistere preliberare si postdetentie

Oct 2004 - Ian 2011

vanzatoare
S.C. Eleketti COM S.R.L
Str. Piata Revolutiei nr. 5, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430315, judeţul Maramureş, România
Asigurarea stocului de marfa
Realizarea target-ului de vanzari
Inregistrare marfa

Competenţe
Competenţe de comunicare

Asertivitate, bune abilitati de comunicare si relationare, capacitate si disponibilitate de a lucra in
echipa

COMPETENŢE
ORGANIZAŢIONALE/MANAG
ERIALE

Capacitate de organizare si planificare, bun management al timpului, adaptabilitate la situatii noi,
flexibilitate, responsabilitate si capacitate de asumare a raspunderii, rezistenta crescuta la frustrare
si la lucru in conditii de stres prelungit, initiativa, perseverenta/consecventa in atingerea
obiectivelor.

COMPETENŢE DOBÂNDITE
LA LOCUL DE MUNCĂ

Atentie concentrata si distributiva, capacitate de analiza si sinteza, capacitate rezolutiva si
decizionala, motivatie pentru performanta

COMPETENŢE
INFORMATICE

PERMIS DE CONDUCERE

?
?
?

Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook Express
Adobe, Photoshop
Multimedia, Internet

Permis de conducere categoria B

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

B1 - Utilizator
independent nivel1

Scriere
B1 - Utilizator
independent nivel1

Conversaţie
B2 - Utilizator
independent nivel2
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Pronunţie
B2 - Utilizator
independent nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

Rol:

17.

Expert activitati copii

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263411 psiholog
Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele didactice
din scoala partenera.
8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
fiecare copil din grupul tinta.
10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta si
a unui program de educatie pentru sanatate la adultii din GT.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: psihologie
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

18.

MANAGER PROIECT

Nume persoană:

CUCEU RADU ION

Codul ocupaţiei:

242101 manager proiect

Atribuţii:

Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite la
cele mai inalte standarde de calitate.
Planificarea, monitorizarea şi controlul proiectului

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

experienta profesionala cuprinsă între 5 şi 10 ani - 0 ani

Nivel: studii universitare
Specialitate/ calificare: Absolvent studii universitare în management;
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
Educaţie
Oct 2006 - Iul 2009

Facultatea de ?tiinţe Economice - Specializare Management
Universitatea Bogdan Vodă
Str. Strada Grigore Alexandrescu nr. 26A, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400560, judeţul Cluj,
România

Sep 1995 - Iul 1999

Atestat profesional electornist telecomunicatii
Grup ?colar Industrial de Poştă şi Telecomunicaţii
Str. Strada Culturii nr. 8, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430316, judeţul Maramureş, România

Noi 2014 - Dec 2014

Consilier orientare privind cariera
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Crisan nr. 10, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430405, judeţul Maramureş, România

Noi 2015 - Dec 2015

Formator
TRU Training SRL
Str. Strada Dobrogei nr. 4/5, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430203, judeţul Maramureş,
România

Noi 2015 - Dec 2015

Evaluator in sistemul formarii profesionale continue
TRU Training SRL
Str. Dobrogei nr. 4/5, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430203, judeţul Maramureş, România
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Experienţă
Oct 2014 -

Economist in regim de voluntariat
Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430212, judeţul Maramureş, România
- inregistrarea platilor, incasarilor;
- tinerea la zi a evidentei furnizorilor si clientilor;
- intocmirea ordinelor de plata si inregistrarea lor;
- probleme de casierie, gestiune, aprovizionare si organizare a firmei;
- actualizarea si verificarea zilnica a soldurilor,(vanzarile, incasarile si provenienta acestora);
- mentinerea la zi a inregistrarilor in contabilitate si registrul de casa;
- tinerea legaturii cu bancile,institutiile de stat si/sau de control, clientii si furnizorii;
- reluarea seturilor de documente din alte departamente si intocmirea nir-urilor, bonurilor de
consum, fiselor de magazie, rapoartelor de productie,rapoartelor de gestiune, etc.;
- intocmirea foilor de pontaj lunar;
- stabilirea necesarului de marfa, selectarea ofertelor si efectuarea comenzilor;
- inventarierea periodica a patrimoniului;
- intocmirea rapoartelor si situatiilor solicitate de superiori;
- indosarierea si arhivarea documentelor cu care se lucreaza

Noi 2001 - Iul 2004

Funcţionar Public - Referent
Serviciul Public Asistenţă Socială
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430406, judeţul Maramureş, România
Atributii:
?
Intocmirea dosarelor de Alocatii de Stat si Suplimentare si intocmirea borderourilor
aferente.
?
Intocmirea dosarelor pentru Ajutorul de Incalzire cu gaze naturale si lemne pentru
familiile cu venituri mici si intocmirea borderourilor aferente.
?
Intocmirea dosarelor de Alocatii Familiale Complementare si Alocatii de Sustinere pentru
familia monoparentala.
?
Elaborarea diverselor documente interne

Aug 2004 - Apr 2006

Reprezentant Vânzări
Intercompany SRL
Str. BD. CLOŞCA nr. 92A, Municipiul Satu Mare, cod poştal 440209, judeţul Satu Mare, România
Atributii:
?
Urmarirea permanenta a facturilor neicasate in termen. Recuperarea soldurilor de la
clienti.
?
Identificarea clientilor din zona alocata, stabilirea unei legaturi cu clientii, pastrarea
legaturii cu clientii la un nivel cat mai ridicat.
?
Oferirea celor mai bune solutii nevoilor clientilor.
?
Realizarea obiectivelor, intocmirea rapoartelor zilnice, saptamanale si lunare.
?
Realizarea target-elor
?
Urmarirea obiectivelor firmei

Mai 2006 - Ian 2007

Inspector
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei
Str. Str.Tineretului nr. 2, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430161, judeţul Maramureş, România
Atributii cf fisei postului:
?
Preluarea cererilor pentru cartile de identitate
?
Actualizarea cererilor pentru cartile de identitate in baza de date locala
?
Eliberarea cartilor de identitete
?
Efectuarea fotografiilor pentru cartile de identitate
?
Intretinerea bazei de date locale
?
Deplasari in teren pentru efectuarea fotografiilor aferente cartilor de identitate la
persoanele nedeplasabile
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Feb 2007 - Noi 2009

Reprezentant Vânzări B2B
Bulzan Impex SRL
Str. Eminescu Mihai nr. 95, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430395, judeţul Maramureş, România
?
Incasarea banilor de la clientul final, intocmirea si semnarea contractelor de colaborare
cu firmele de profil si recuperarea soldurilor la termenele stabilite
?
Ofertarea clientuli final.
?
Oferirea celor mai bune solutii nevoilor clientului in domeniul finisajelor interioare si
exterioare, instalatiilor termice si sanitare, a termoizolatiilor, etc.
?
Urmarirea derularii lucrarilor pana la finalizarea acestora.
?
Rezolvarea cat mai prompta a diverselor probleme aparute pentru eficientizarea timpului
de executie a lucrarilor.

Noi 2009 - Oct 2012

Reprezentant Vânzări
SC Trust Eurotherm SRL
Str. D.N. Piatra Neamt – Roman nr. km. 2, Municipiul Piatra Neamţ, cod poştal 610330, judeţul
Neamţ, România
?
Previzionarea vanzarior, estimarea bugetului, recuperarea creantelor de la clienti.
?
Mentinerea relatiei cu clientii actuali din zona arondata, imbogatirea bazei de date cu
clienti noi (instalatori), ofertarea clientului final, ofertarea celor mai bune si eficiente solutii tehnice
in domeniul incalzirii si climatizarii.
?
Negocierea contractelor cu clientii si a termenelor de plata. Intocmirea rapoartelor
zilnice, saptamanale si lunare.
?
Planificare saptamanala si intocmirea obiectivelor trimestriale.

Mai 2011 - Dec 2012

Voluntar
Team For Youth Association
Str. Vasile Lucaciu nr. 55A, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430341, judeţul Maramureş, România
?
Proiectia principalilor indicatori economici
?
Analize linii bugetare
?
Elaborarea rapoartelor lunare privind situatia financiara
?
Realizarea previziunilor aferente fluxului de numerar, cash-flow
?
Evidente si situatii contabile

Noi 2012 - Sep 2014

Inspector de Specialitate
Serviciul Public Asistenţă Socială
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430406, judeţul Maramureş, România
Pograme finanţate din bugetul local :
?
Acordare de subvenţii şi finanţări ONG-urilor în temeiul programelor de finanţare din
bugetul local: Legea nr. 34/1997, Legea nr. 350/2005, Legea nr. 208/1997;
?
Monitorizarea activităţilor derulate.
?
Monitorizarea cheltuielilor aferente liniilor bugetare alocate.
?
Verificare rapoarte tehnice si financiare.
Proiecte :
?
Implementarea şi monitorizarea proiectelor de dezvoltare socială;
?
Managementul proiectelor de dezvoltare a sistemului local de asistenţă socială;
?
Elaborare bugete pentru proiectele cu finantare europeana.

Oct 2014 - Apr 2015

Expert Dezvoltare SES si Consultanta
Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430212, judeţul Maramureş, România
Proiect POSDRU/168/6.1/S/146180, Competent si ocupat pe piata muncii
Atributii cf fisei postului:
?
realizare proceduri pentru infiintarea SES (stabilirea asociatilor, intocmirea dosarelor
pentru infiintare, plata taxelor, inregistrare finante, obtinere cod fiscal, realizare stampile)
?
realizare instructaj pentru coordonarea SES, ROI, ROF si organigrama
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Expert Dezvoltare SES si Consultanta
Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430212, judeţul Maramureş, România
?
elaborare proceduri de lucru
?
furnizare asistenta pentru functionarea SES
?
vizite periodice in teren pentru identificarea problemelor si stabilirea solutiilor
?
acordare sprijin managerului SES pentru elaborarea contractelor cu clientii
?
suport pentru realizarea campaniilor de promovare

Oct 2014 - Dec 2015

Asistent Manager Responsabil Monitorizare GT
Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430212, judeţul Maramureş, România
Proiect POSDRU/168/6.1/S/146181, Economia sociala - sprijin pentru ocupare
Atributii cf fisei postului:
?
Coordonează şi monitorizează recrutarea Grupului ?intă, susţine şi asistă managerul de
proiect în toate procesele necesare implementării proiectului.
?
Susţine managerul de proiect în elaborarea cererilor de rambursare periodice si a
cererilor de plată;
?
Contribuie la elaborarea procedurii de recrutare, la elaborarea instrumentelor şi a
metodologiei aferente;
?
Aplica procedura de lucru a finantatorului si manageriala pe proiect pentru introducerea
in actioweb a grupului tinta al proiectului;
?
Gestionarea baza de date cu grupul tinta al proiectului in concordanta cu cerintele si
formatele solicitate de finantator;
?
Realizeaza raportari privind evolutia situatiei grupului tinta pe experti si la nivel de
proiect
?
Realizeaza si participa la intalnirile de lucru cu expertii colaboratori ori de cate ori este
necesar in vederea eficientizarii activitatii de recrutare a grupului tinta pentru atingerea indicatorilor
de proiect;
?
Contribuie la completarea instrumentelor de lucru privind grupul tinta ori de cate ori este
necesar;
?
Receptioneaza, verifica si arhivează documentele ce ţin de Grupul ţintă;
?
Elaborează si monitorizeaza completarea anexelor aferente Grupului ţintă;
?
Întocmeşte planificarea şi monitorizează lunar atingerea indicatorilor şi Grupul ţintă
asumat în proiect pe categorii de beneficiari.
?
Participa la sedintele de management saptamanale organizate in cadrul proiectului;
?
Răspunde de modul în care îşi îndeplineşte corect, complet şi la termen atribuţiile de
serviciu.
?
Răspunde de informarea corectă, completă, la termen sau imediată a şefului ierarhic
superior,
?
asupra oricărui aspect care prin legatură cu propria activitate sau activitatea desfăşurată
de un
?
alt salariat, care poate sau chiar compromite realizarea atribuţiilor sale se serviciu

Iun 2015 - Dec 2015

Manager Proiect
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430212, judeţul Maramureş, România
Proiect POSDRU/168/6.1/S/146180, Competent si ocupat pe piata muncii
Atributii cf fisei postului:
Coordonează şi monitorizează parteneriatul, întâlnirile periodice ale partenerilor, a echipei de
implementare;
?
Urmăreşte încadrarea în planul de activităţi corelate cu bugetul proiectului, prin
monitorizare şi evaluare;
?
Aprobă instrumentele manageriale (proceduri, rapoarte, fişe de post, pontaje);
?
Stabileşte graficul Gantt al proiectului;
?
Monitorizează implementarea activităţilor;
?
Evaluează gradul de îndeplinire a activităţilor;
?
Este responsabil pentru cererile de rambursare şi a cererile de plată;
?
Comunică cu OIR şi cu partenerii
?
Respectă cerinţele finanţatorului
?
Înaintează notificări, acte adiţionale
?
Organizează echipa de implementare, prin decizii comunicate direct, în scris sau în
cadrul şedinţelor.
?
Participa la elaborarea planului de achizitie al proiectului.
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Manager Proiect
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430212, judeţul Maramureş, România

Noi 2015 - Oct 2016

Specialist Grupuri minoritare/romi
Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
Str. Unirii nr. 18, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430212, judeţul Maramureş, România
Proiect: ,,Iniţierea de Grupuri locale de Educatie parentală nonformală şi transfer multiregional de
bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflaţi în situaţii familiale de
risc - GLEP/ GLEP PLUS", finantat prin Granturile SEE 2009-2014/RO 10 Copii si tinerii in situatii
de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor naţionale si pentru promovarea
incluziunii sociale. - Apelul COERENT
Atributii: Asigură informare şi asistenţă familiilor defavorizate conform Graficului de activităţi,
participa la activităţi de tip reţea şi la Campanii de informare.

Competenţe
Competenţe de comunicare

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Abilitati dezvoltate de comunicare
Abilitati de relationare interpersonala
Capacitatea de a se integra intr-o echipa deja formata si de a conlucra permanent cu colegii

Atentie la detalii
Atitudine de asumare a responsabilitatii
Abilitati de a lucra in conditii de stres

Competenţă digitală

-O bună stăpânire a Microsoft Office
- Competenţe software
- Competenţe hardware

Alte competenţe

- Evidenta contabila
- Evidenta salariilor si salariatilor
- Atestat anaalist programator ajutor
- Certificat INA

Permis de conducere

Categoria B

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

B2 - Utilizator
independent nivel2

Scriere
B2 - Utilizator
independent nivel2

Conversaţie
B2 - Utilizator
independent nivel2
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Pronunţie
B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Rol:

19.

Expert Activităţi Copii (Afterschool)

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263411 psiholog
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
tipul afterschool/scoala de dupa scoala/ activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de copii din
grupul tinta.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: psihologie
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

20.

Coordonator centru resurse comunitare P1

Nume persoană:

Revnic Lidia

Codul ocupaţiei:

121904 sef birou

Atribuţii:

SCOPUL POSTULUI
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare.
2.2. Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.
10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta si
a unui program de educatie pentru sanatate la adultii din GT.
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii – 3 (studii medii sau postliceale)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională: cuprinsa intre 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
Educaţie
2000 - 2002

Studii postuniversitare Informatica
Universitatea de Nord Baia Mare
Str. Victoriei nr. 76, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430122, judeţul Maramureş, România

1988 - 1992

Profil Matematica-Fizica
Colegiul National “Vasile Lucaciu”
Str. Culturii nr. 2, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430282, judeţul Maramureş, România

2008 - 2009

Curs postuniversitar Managementul Proiectelor
Universitatea de Nord Baia Mare
Str. Victoriei nr. 76, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430122, judeţul Maramureş, România

1992 - 1997

Licentiat Matematica - Fizica
Universitatea de Nord Baia Mare
Str. Victoriei nr. 76, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430122, judeţul Maramureş, România
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Experienţă
2000 - 2002

Profesor - matematica
Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga”
Str. Garoafelor nr. 7, Oraş Jibou, cod poştal 457200, judeţul Sălaj, România
Atribuţii specifice postului: Analizarea curriculumului şcolar; Fundamentarea proiectării didactice pe
achiziţiile anterioare ale elevilor; Stabilirea strategiilor didactice optime;Elaborarea documentelor
de proiectare;Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor
TIC;Actualizarea documentelor de proiectare didactică;Proiectarea activităţii extracurriculare;
Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare;Utilizarea materialelor didactice adecvate;
Integrarea şi utilizarea TIC;Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor;
Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei;Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor
curriculumului la decizia şcolii;Eficientizarea relaţiei profesor familie;Organizarea, coordonarea
sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare;Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de
parteneriate;Elaborarea instrumentelor de evaluare;Administrarea instrumentelor de evaluare;
Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor;Notarea, interpretarea şi comunicarea
rezultatelor evaluării;Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor;Organizarea,
coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi;Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile
p r o f e s o r - e l e v i ,
e l e v i - e l e v i ,
p r o f e s o r - f a m i l i e ; 6 . 3 .
Aplicarea cunoştinţelor /abilităţilor /competenţelor dobândite;Promovarea ofertei
educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale;
Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale;
Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi
implementarea proiectului instituţional;Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor

2002 - 2008

Inspector
SPAS Baia Mare
Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430406, judeţul Maramureş, România
Identificare, implementare proiecte europene, monitorizare programe cu finantare locala

2008 -

Consilier superior
Orasul Jibou
Str. P-ta 1 decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal 457200, judeţul Sălaj, România
Management de proiecte, investitii si achizitii publice

Competenţe
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Capacitatea de analiza
Orientarea spre rezultate
Lucrul in echipa
Comunicarea eficienta
Pasiunea
Invatarea continua
Inovarea
Proactivitatea

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

B1 - Utilizator
independent nivel1

Scriere
B1 - Utilizator
independent nivel1

Conversaţie
B1 - Utilizator
independent nivel1
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Pronunţie
B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Rol:

21.

Expert GT - P 1

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242320 specialist in recrutare
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
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Rol:

22.

Cadre Didactice Afterschool - P2

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

234101 profesor in invatamantul primar
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
frecventeaza sistemul de educatie.
8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
tipul afterschool/scoala de dupa scoala/ activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de copii din
grupul tinta.
8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la clasele in
care sunt copii din grupul tinta

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Pedagogie
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae
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Rol:

23.

Expert Asistent Social - P1

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263501 asistent social nivel superior
Asigurarea implementarea subactivităţii
10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Sub activitatea se adreseaza la 70 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalziata vizata inclusi in grupul tinta si care au vulnerabilitati suplimentare:
30 femei insarcinate;
20 persoane cu dizabilitati;
20 persoane varstnice.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

116

Rol:

25.

Expert Supervizare Lucrari Infrastructura - P 1

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

214210 expert inginer constructii
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare.
9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din GT si stabilirea interventiilor pentru imbunatatirea conditiilor de locuit in
functie de prioritizarea nevoilor identificate.
9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
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Rol:

26.

Expert Organizare Evenimente - P 1

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

143911 director de departament organizare evenimente
Asigurarea implementării subactivităţilor:
1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
sociale.
1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati.
2.2. Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare.
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele didactice
din scoala partenera.
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

118

Rol:

28.

Asistent Medical P1

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

222101 asistent medical generalist
Asigurarea implementarea subactivităţii
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel: ?coală postliceală sanitară
Specialitate/ calificare: Asistent Medical
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
experienta profesionala: < 5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae
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Rol:

29.

Medic

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

221101 medic medicina generala
Asigurarea implementarea subactivităţii
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel: 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Facultatea de Medicina
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesionala: cuprinsa intre 5 -10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae

120

Rol:

30.

Cadre Didactice A Doua ?ansă - P2

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

234101 profesor in invatamantul primar
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
beneficiari si 1 grupa nivel gimnazial pentru 15 beneficiari, in functie de planul individualizat realizat
in baza evaluarii de selectie in care au fost identificate nevoile de interventie.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Pedagogie
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

31.

Expert Gimnaziu - P2

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

233002 profesor in invatamantul gimnazial
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
beneficiari si 1 grupa nivel gimnazial pentru 15 beneficiari, in functie de planul individualizat realizat
in baza evaluarii de selectie in care au fost identificate nevoile de interventie.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Modul pedagogic
Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae
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Rol:

33.

Expert Recrutare GT - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242320 specialist in recrutare
Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii – 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae

123

Rol:

34.

Expert Combatere Discriminare - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

441902 expert local pe problemele romilor
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele didactice
din scoala partenera.
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta
4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
participarea celor 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.
6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala apte de

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/calificare: Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
experienta profesională cuprinsă între 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

35.

Expert Gestionare Program Integrat Adulti - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263501 asistent social nivel superior
Participa la implementarea urmatoarelor subactivitati:
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile cuprinse in planul de interventie integrata.
5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala apte de munca din grupul tinta
5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
participarea celor 280 persoane aflate in risc de sarac

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel: studii superioare
Specialitate/ calificare: Asistenta sociala
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesionala: cuprinsa intre 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae

125

Rol:

36.

Expert Gestionare Program Integrat Copii - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263501 asistent social nivel superior
Asigurarea implementarea subactivităţii
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta.
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile cuprinse in planul de interventie integrata.
8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea acestora
la scoala.
8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
frecventeaza sistemul de educatie.
8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau comp

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel: studii superioare
Specialitate/ calificare: Asistenta sociala
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesionala: cuprinsa intre 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae

126

Rol:

37.

EXPERT GESTIONARE PROGRAM INTEGRAT ALTE GRUPURI VULNERABILE - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263501 asistent social nivel superior
Asigurarea implementarea subactivităţii
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta
4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in grupul
tinta.
4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
legalitate pentru beneficierea de activitatile cuprinse in planul de interventie integrata.
9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din GT si stabilirea interventiilor pentru imbunatatirea conditiilor de locuit in
functie de prioritizarea nevoilor identificate
9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Res

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivel: studii superioare
Specialitate/ calificare: Asistenta sociala
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesionala: cuprinsa intre 5-10 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae

127

Rol:

38.

Îngrijitoare - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

531101 ingrijitor de copii
Asigurarea implementării subactivităţilor:
8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea acestora
la scoala.
8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
frecventeaza sistemul de educatie.
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
tipul afterschool/scoala de dupa scoala/ activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de copii din
grupul tinta.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Specialitate/calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: - nu e cazul
- 0 ani
Experienta profesionala: < 5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara

Curriculum vitae

128

Rol:

39.

Facilitator Comunitar - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

341204 facilitator de dezvoltare comunitara
Asigurarea implementării subactivităţilor:
1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
sociale.
1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati.
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele didactice
din scoala partenera
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in grupul tinta. Sub

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Nivelul de studii - 3 (studii medii sau postliceale)
Specialitate/ calificare: ex: Asistenţă socială, Teologie, Pedagogie, Management, Administraţie
publică, etc.
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Experienta profesionala: < 5 ani - 0 ani

Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

40.

Expert organizare evenimente - P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

143911 director de departament organizare evenimente
Asigurarea implementării subactivităţilor:
1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
sociale
1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati.
2.2. Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare.
3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
promovarea traditiilor rome.
3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele didactice
din scoala partenera.
3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate incluse in grupul tinta.
4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata despre oportunitatile de crestere a calitatii vietii
furnizate de proiect.
7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
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Rol:

coordonator P2

Nume persoană:

Pacurar Catalin

Codul ocupaţiei:

121904 sef birou

41.

Atribuţii:

Asig.implement.subactiv.:3.2.Realiz.unui progr.de combat.a discrim.si implement.lui la cadrele
didact.din scoala partener.4.2.Realiz.unei proced.de select.a pers.aflate in risc de saracie si
excluz.soc.in GT.4.3. Select.si includ.a 550 de pers.aflate in risc de saracie si excluz.soc.in
GT.8.1.Furniz.de asist.pt cresterea particip.copiilor la edu.prin insotirea ac.la scoala.8.2.Furniz.de
hrana calda zilnica la toti copii inclusi in GT in zilele in care acestia frecvent.sistm.de
edu.8.3.Furniz.de sprijin direct in cuantum de max 1.000 lei/copil/an scolar.8.4.Furniz.de
serv.alternative si/sau complement.la edu.(activ.de edu.de tipul afterschool/scoala de dupa scoala/
activ.extracurric.) pt toti cei 200 de copii din GT.8.5.Implement.unui progr.de parenting cu particip.a
cel putin 1 parinte/tutore pt fiecare copil din GT.8.6.Furniz.de pachete integrate educationale pt
cadrele didact.care predau la clasele in care sunt copii din GT.8.7.Furniz.de serv.de edu.de tipul a
doua sansa la 2 gr.nivel primar pentru 30 benef

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienta profesională: cuprinsa intre 5-10 ani - 0 ani

Nivel de studii – 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: Utilizare programe si echipamentede prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
Educaţie
Aug 2015 - Aug 2015

Grad didactic II
Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de ?tiinnţe
Str. Doctor Victor Babeş nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Aug 2011 - Aug 2011

Definitivat în învăţământ
Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de ?tiinţe
Str. Doctor Victor Babeş nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430083, judeţul Maramureş,
România

Oct 2009 - Aug 2011

Diplomă de Master
Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de ?tiinţe
Str. Doctor Victor Babeş nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430083, judeţul Maramureş,
România

Oct 2006 - Iul 2009

Diplomă de licenţă
Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de ?tiinţe
Str. Doctor Victor Babeş nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430083, judeţul Maramureş,
România

Sep 2002 - Iun 2006

Diplomă de bacalaureat
Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian
Str. Mihai Viteazul nr. 59, Municipiul Zalău, cod poştal 450099, judeţul Sălaj, România

131

Experienţă
2009 - 2010

Profesor de matematică
?coala Gimnazială Chendrea
Str. Principala nr. 66, Bălan, cod poştal 457025, judeţul Sălaj, România
Cursuri şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare

2010 - 2011

Profesor de matematică
?coala Gimnazială Românaşi
Str. Artera 50 nr. -, Românaşi, cod poştal 457280, judeţul Sălaj, România
Cursuri şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare

2011 - 2015

Profesor titular de matematică
Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc
Str. SURDUC nr. 180, Surduc, cod poştal 457315, judeţul Sălaj, România
Cursuri şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare

Sep 2015 -

Director si Profesor de matematică
?coala Gimnazială Lucian Blaga
Str. Garoafelor nr. 7, Oraş Jibou, cod poştal 457200, judeţul Sălaj, România
Cursuri şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare

Competenţe
Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicare şi relaţionare cu grupri sociale diferite. Creativitate, dinamism,, eficienta, spirit de
echipa, competenţe dodândite prin experinţe proprii.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Abilitati de leadership, structurare, capacitate de sinteza, dobandite in cadrul intâlnirilor, întrunirilor
cadrelor didactice, a cursurilor urmate si in cadrul locului de munca.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Cunoştinţe IT, editare Word, Power-Point, prelucrarea datelor Excel, utilizare Internet, dobandite in
cadrul experienţelor personale

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Competenţe sportive dobândite in urma participării la loturi sportive: tir si atletism

Activităţi de voluntariat, hobby-uri: sport, muzica, excursii

Categoria B

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie

Scriere

Conversaţie

Pronunţie

engleza

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

franceza

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A1 - Utilizator elementar
nivel1
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Rol:

42.

EXPERT ACTIVITĂ?I COPII

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263501 asistent social nivel superior
Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele didactice
din scoala partenera.
Subactivitatea
10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta si
a unui program de educatie pentru sanatate la adultii din GT.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: asistenţă socială
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.

Curriculum vitae
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Rol:

43.

EXPERT ACTIVITĂ?I COPII

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

341202 pedagog social
Asigurarea implementării subactivităţilor:
3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele didactice
din scoala partenera.
8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
fiecare copil din grupul tinta.
10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul tinta si
a unui program de educatie pentru sanatate la adultii din GT.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Nivel de studii - 3 (studii medii sau postliceale)
Specialitate/ calificare: pregătire în pedagogie socială
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.
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Rol:

44.

Expert Activităţi Copii (Afterschool)

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263501 asistent social nivel superior
Asigurarea implementării subactivităţiilor:
8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
tipul afterschool/scoala de dupa scoala/ activitati extracurriculare) pentru toti cei 200 de copii din
grupul tinta.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienta profesională: < 5 ani - 0 ani

Nivel de studii - 4 (studii superioare)
Specialitate/ calificare: asistenţă socială
Utilizare programe si echipamente de prelucrare automata a datelor: utilizare PC
- 0 ani
Competenţe solicitate

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
2. Capacitatea de a lucra in echipă
3. Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara.
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Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

1.Fisa post - Coordonator FP (Specialist in formar=COR).pdf
275F067256F384F444325A8CE2CEB7A80C94C74175558D7113A88302
25E26826

25/07/2016

Fisa Post - Coordonator FP - ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa Post - Expert organizare FP - ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa Post - Expert Monitorizare FP- ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa post - Coordonator Masuri Ocupare - ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa Post - expert informare consiliere - ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa Post - Expert Mentorat - ACCFUNBM

25/07/2016

CV-Europass-Cuceu-Radu-MANEGER PROIECT

25/07/2016

Fisa Post - Expert infiintare si monitorizare antreprenoriat ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa post Expert infiintare,monitorizare antreprenoriat/market ACCFUNBM

25/07/2016

Lector curs initiere - ACCFUNBM

25/07/2016

Lector curs calificare teorie - ACCFUNBM

25/07/2016

Lector curs calificare practica - ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa Post Evaluator - ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa Post Expert dezvoltare antreprenoriala ACCFUNBM

25/07/2016

Fisa Post - Expert Marketing - ACCFUNBM

25/07/2016

Acte studii Lidia Revnic - Coord P1

25/07/2016

CI Lidia Revnic - Coord P1

2. Fisa post - Expert Organizare FP (Administrator de formare=COR).pdf
970EF319B24107688453E8D3C400836EFF6A10DA3C450D73CBDBE0
DD0E2907DB
3.4. Fisa post - Expert Monitorizare FP (Specialist in formare=COR).pdf
560D23EF4CCBDBCFC1A1C81BF9659155909A6545A1CB59EB91EC5
90200BEF934
5. Fisa post - Coordonator masuri ocupare-autocupare (Agent
ocupare=COR).pdf
37EDE1A535A24A52AA3A0C2627627BE25DA70E2A078934AF6C5FFA
605A03A733
6.7.8. Fisa post - Expert informare-consiliere (Agent orientare
profesionala a somerilor-Ag.inform.priv.cariera=COR).pdf
A5F7C80E15AF1E4BB7ED3F1187E0221E5C562DEA95D8407829EC23
A5F3754923
9.10. Fisa post - Expert mentorat (Agent orientare profesionala a
somerilor-Ag.inform.priv.cariera=COR).pdf
2239A8D4B1A3C6AE05DDB1D24873C1F9201295AB1687F1EA7B97E1
3E46462C62
CV-Europass-Cuceu-Radu-MANEGER PROIECT.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
11. Expert infiintare si monitorizare antreprenoriat-manag+financ (Analist
investitii=COR).pdf
173012B6355BFBAAC0C8D364C2049C4ED05A179EE8C7CBCFDCC87
1632AA71618
12. Expert infiintare si monitorizare antreprenoriat-market. (Analist
investitii=COR).pdf
5492978951598A871C93486AE248B7714C8C11F1C49D19FA6613805C
67A7B3F9
14-17. Lector curs initiere (Formator=COR).pdf
BCD0128AF60B6E494692BEBD6E994FA52977F681B2599AD3DCC07E
9D1339D240
18. Lector curs calificare teorie (Formator=COR.pdf
068402A2BA11E482DF2E6B83F96DB8EDDAFEF94D87C526CF9B575B
F1A384780C
19. Lector curs calificare practica (Formator=COR.pdf
59B39C2A0556D7C98A425F8C54088EEEE60B27CC5A13E451E0D7B2
AE426934FE
20. Evaluator (Evaluatori de competente profesionale =COR).pdf
933CC6252AB302D0583FF060C0ABB458FADD986308BEBAA01C1A57
D0BFB0E530
21. Expertdezvoltare antreprenoriala-manag+financ (Analist
investitii=COR).pdf
A27A0444F1760F57690C97B73AF46F120AD8B81852D6627E2EDA132
B50E48780
22. Expert marketing (Analist investitii=COR).pdf
8B95D79C10D70914813A91A8095A7CE70405B34A19F0420576FEDD6
26988A5C4
Acte studii Lidia Revnic - Coord P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CI Lidia Revnic - Coord P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

CV Lidia Revnic - Coord P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

25/07/2016

CV Lidia Revnic - Coord P1

25/07/2016

Experienta prof Lidia Revnic - Coord P1

25/07/2016

Acte studii Păcurar Cătălin - Coord P2

25/07/2016

CV Păcurar Cătălin - Coord P2

25/07/2016

Acte studii Cuceu Radu - Manager Proiect S

25/07/2016

Experienta profesionala Radu Cuceu - Manager Proiect S

25/07/2016

CV Coord GT_P3 Rata Laura

25/07/2016

Acte studii Coord GT_P3 Rata Laura

25/07/2016

Exp profesionala Coord GT_P3 Rata Laura

25/07/2016

Fisa post EXP ACTIVITATI COPII_P3

25/07/2016

Expert Combatere Discriminare P3

25/07/2016

Fisa post Expert recrutare GT P3

25/07/2016

Fisa post Expert gestionare program integrat adulti P3

25/07/2016

Fisa post Expert gestionare pr.integrat copii P3

25/07/2016

Fisa post expert gestionare program integrat GR.vulnerabile P3

25/07/2016

Fisa post Ingrijitoare P3

25/07/2016

Fisa post FACILITATOR COMUNITAR_P3

25/07/2016

Fisa post EXP ORGANIZARE EVENIMENTE_P3

Experienta prof Lidia Revnic - Coord P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Acte studii Păcurar Cătălin - Coord P2.pdf
0F5539681158604FC427D9AC8D0591CADFA09D8A6847DA23F65272
CE0037632B
CV Păcurar Cătălin - Coord P2.pdf
D6C4EB0907CB5FABF244E4941DF0C12AC55A24DC99B14096EEBC6
5F5858DB111
Acte studii Cuceu Radu - Manager Proiect S.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Experienta profesionala Radu Cuceu - Manager Proiect S.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CV Coord GT_P3 Rata Laura.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Acte studii Coord GT_P3 Rata Laura.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Exp profesionala Coord GT_P3 Rata Laura.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
1-4. Fisa post EXP ACTIVITATI COPII 1-2 -

psihologi_P3.pdf

4ABF34E01C63DFB716E31E96EB1B5C63741791E45A3660D3F807E8F
BA5E6ED12
7.8. Expert Combatere Discriminare (EXPERT LOCAL PE PROBLEMELE
ROMILOR=COR).pdf
135ED2E90F07721F35EECBCC548BCD8DADD246069193A54358DEF
F978F27725B
10-12. Expert recrutare GT.pdf
A4B0345F50A9477927CE5DE25607BC5752F2707CCF0FD78A0697FD0
FA1027C61
13. Expert gestionare program integrat adulti.pdf
D3E89C4575F6B85ED3934F9C497C05693954F60C1E9BD476DE15008
06A314AD3
14. Expert gestionare pr.integrat copii.pdf
A4807A9EA6E9FC86D35AD20A4EA60BEE16B47C8B97B41E87889F74
079EE2A08C
15. Expert gestionare program integrat

GR.vulnerabile.pdf

638CBCF580894BCEAF748D510400D2E35B46C8128ADEFD98D14B5E
9160103BA1
16-19. Ingrijitoare.pdf
83E3A8AE1BFB3169B8EF1E02D02A0299E11B90E71895A2CBBCC793
CA2F3EE637
20. Fisa post FACILITATOR COMUNITAR_P3.pdf
9C1B77A7D448E6810243A1863B74895869F3743226F5857BF5FC7A4F
3566C12D
21. Fisa post EXP ORGANIZARE EVENIMENTE_P3.pdf
E404E6E73366E54DF77EB9C7AB515DDF920DB632A4B8EC355913CD
6F7B9DCE83
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

4. Fisa post Asistent social (Asistent Social=COR)-semnat.pdf
016CB52E00AB7292CAC54CF434E97A5EAE13611B566D2BC1B55414
45E29565B4

25/07/2016

Fisa post Asistent social P1

25/07/2016

Fisa post Expert GT P1

25/07/2016

Fisa post Expert supervizare lucrari infrastructura P1

25/07/2016

Fisa post Experti organizare evenimente P1

25/07/2016

Fisa post Asistent medical P1

25/07/2016

Fisa post Medic P1

25/07/2016

Fisa post MANAGER PROIECT_S

26/07/2016

Acte_studii_coord_FP_S_Pintea_Traian_Dan

26/07/2016

Exp_profes_coord_FP_S_Pintea_Traian_Dan

26/07/2016

CV_coord_mas_ocupare_S_Oprea_Ramona

26/07/2016

Exp_prof_coord_mas_ocupare_S_Oprea_Ramona

26/07/2016

Acte_studii_coord_mas_ocupare_S_Oprea_Ramona

26/07/2016

Fisa post Cadre didactice afterschool P2

26/07/2016

Fisa post Cadru didactic a doua sansa P2

26/07/2016

Fisa post Expert gimnaziu P2

26/07/2016

Jurist documente inclusiv antreprenoriat S

26/07/2016

Fisa post expert activitati copii (asistent social) P3

26/07/2016

Fisa post expert activitati copii (pedagog social) P3

2.3. Fisa post Expert GT (Specialist in recrutare=COR)-semnat.pdf
241283346E0CA9F8E2870AF64486BB25A828099F30543F970BEC8761
FF78EAC1
5. Fisa post Expert supervizare lucrari infrastructura (Expert inginer
constructii=COR)-semnat.pdf
682123118A5FFB496EACDD7A95DEADE8D55F3D7A55A4DB571873B
A569FE06F07
6. Fisa post Experti organizare evenimente (Director de departament
organizare evenimente=COR)-semnat.pdf
EB3385FA3B5C3D256DB5B58CD5F423A98E2D30A5C4E46B70DE18E
81FCA244EBF
7. Fisa post Asistent medical (Asistent medical generalist=COR)semnat.pdf
79CEA83806EED667886DBD13C3BAD17426FBCB979E394B167785FB
9A12CB8841
8. Fisa post Medic (Medic Medicina Generala=COR)-semnat.pdf
B207D0FE00CBFCB75E37735C3EC83C4B184140E6E14284A3491EB0
76481BDF2B
0. Fisa post MANAGER PROIECT_S.pdf
BC79651C7D083BED68F7C16902CEAC79FF2B0E9F6B795A7F950503
EECCC05592
Acte_studii_coord_FP_S_Pintea_Traian_Dan.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Exp_profes_coord_FP_S_Pintea_Traian_Dan.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CV_coord_mas_ocupare_S_Oprea_Ramona.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Exp_prof_coord_mas_ocupare_S_Oprea_Ramona.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Acte_studii_coord_mas_ocupare_S_Oprea_Ramona.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
1-10. Fisa post Cadre didactice afterschool (Profesori in
primar=COR)-semnat.pdf

invatamantul

1E0BD6FB9B22EFC323FB5C4149A5167C1860E80DCAABE2E528B494
36ED1816AE
11.12. Fisa post Cadru didactic a doua sansa (Profesori in invatamantul
primar=COR)-semnat.pdf
1D8D692E5FCE7EA77C409AD091D64F303D947FE7B94057801F0D81
9DEDB8E7E4
13. Fisa post Expert gimnaziu (Profesor in invatamantul
gimnazial=COR)-semnat.pdf
DBA2D93F1D559416598545B1FC57D74E2ED476C53378951FDD4AC7
06C24BD659
13. Jurist documente inclusiv antreprenoriat (Expert Jurist=COR).pdf
447EF43F66D9E268810DC131DC797BB5494595E016BE84A638D46C
DBFC97C1C9
2.3. P3 - EXP ACTIVITATI COPII (Asistent social=cor).pdf
478E7312CF1DB523D2480006D77DB1B2F97AF958EB34C75B32498D1
E46F2B6F3
4. P3 - EXP ACTIVITATI COPII (Pedagog social=cor).pdf
FCB0DF0588CBCA48A7EC12B750D11BF1397CBD725413AC5D70E6B
4FCE365DB29
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Dată încărcare fişier

Descriere

5. P3 - Expert activ. copii afterschool (Psiholog=COR).pdf
A8DEAF55A1A7194C0448A39B34FDE3DB5D599C0508126757927D98
ECFFB5CB41

26/07/2016

Fisa post Expert activ. copii afterschool P3

26/07/2016

Fisa post Expert activ. copii afterschool (Asistent social) P3

26/07/2016

Fisa post coordonator GT P3

27/07/2016

Fisa post Coordonator centru resurse comunitare - P1

27/07/2016

Fisa post coordonator masuri educationale P2

6. P3 - Expert activ. copii afterschool (Asistent social.=COR).pdf
4FD4EEB01E54A6F6BEE8C5DB486486FCEA3BACFE08E6D11C93086
BB1905543BA
9. P3 - Coordonator GT (Sef Birou=COR) Rata Laura.pdf
C003EB13574D03C6A389B0065B738E01539CB12FBC14A7D1B01EF5
AC91115232
1. P1 - Coordonator centru resurse comunitare (Sef Birou=COR)-P1.pdf
2FDAE37964E74CCDEDF37130C71E73318D727C93BC96816D43DC05
B37D905AE8
0. P2 - Coordonator masuri educationale (Sef

birou=COR).pdf

857811E6A3B80700D089CB9BD0B0B80F82ADD786A0F904FA5CD31E
37EF0624E0

Resurse materiale implicate
Amplasament 1

Pus la dispoziţie de: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD
BAIA MARE (Lider)

Spatiu Solicitant
Adresa:Strada Victor Babes nr. 1, Spatiu de aproximativ 40 mp dotat corespunzător, conectat la utilitati si internet., Localitatea:
Municipiul Baia Mare, Cod poştal: 430112, Judeţul: Maramureş, Ţara: România

Resursă

Cantitate

Partener

Laptop -uri

4 buc

ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI
FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA

Multifunctional

1 buc

ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI
FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA

Autoturism

1 buc

ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI
FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA

Spatiu dotat corespunzator, mobillat, conectat la utilitati si
internet

40 mp

ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI
FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA

Amplasament 2

Pus la dispoziţie de: ASOCIATIA VIS JUVENTUM (Membru)

Spatiu P3 - Vis Juventum
Adresa:Strada Spatiu inchiriat nr. , Spatiu va fi inchiriat si pus la dispozitie pentru derularea activitatilor ., Localitatea: Municipiul Baia
Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: România

Amplasament 3

Pus la dispoziţie de: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD
BAIA MARE (Lider)

Spatiu desfasurare Formare Profesionala
Adresa:Strada Jibou nr. , Solicitantul va inchira sali dotate corespunzator pentru derularea cursurilor de formare profesionala, Localitatea:
Oraş Jibou, Cod poştal: -, Judeţul: Sălaj, Ţara: România
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Amplasament 4

Pus la dispoziţie de: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU (Membru)

Spatiu desfasurare activită?i educa?ionale
Adresa:Strada Garoafelor nr. , ?coala va pune la dispoziţie 10 sali de clasa dotate corespunzător, de peste 20 mp, destinate activitatilor
educaţionale , Localitatea: Oraş Jibou, Cod poştal: -, Judeţul: Sălaj, Ţara: România

Amplasament 5

Pus la dispoziţie de: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU (Membru)

Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga
Adresa:Strada Garoafelor nr. 7 , Spatiu dotat corespunzator, mobilat, conectat la utilitati si internet. , Localitatea: Oraş Jibou, Cod poştal:
-, Judeţul: Sălaj, Ţara: România

Resursă

Cantitate

Partener

Spatiu dotat corespunzator, mobilat, conectat la utilitati si
internet

40 mp

SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU

Imprimanta

2 buc

SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU

Calculator birou ( PC-uri )

2 buc

SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU

Amplasament 6

Pus la dispoziţie de: ORASUL JIBOU (Membru)

Spatiu P1 - Primaria Jibou
Adresa:Strada Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Spaţiu de aproximativ 40 mp dotat corespunzator, mobilat, conectat la utilităţi şi internet. ,
Localitatea: Oraş Jibou, Cod poştal: 455200, Judeţul: Sălaj, Ţara: România

Resursă

Cantitate

Partener

Spaţiu de aproximativ 40 mp dotat corespunzator, mobilat,
conectat la utilităţi şi internet.

40 mp

ORASUL JIBOU

Calculator birou ( PC-uri )

2 buc

ORASUL JIBOU

Imprimanta

2 buc

ORASUL JIBOU

Amplasament 7

Pus la dispoziţie de: ORASUL JIBOU (Membru)

Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat)
Adresa:Strada Stejarilor nr. 175, Cladire realizată anterior (aproximativ 100 mp) ce necesită reabilitare si extindere. , Localitatea: Oraş
Jibou, Cod poştal: -, Judeţul: Sălaj, Ţara: România

Resursă

Cantitate

Partener

Cladire aflata in proprietatea Primariei Jibou - dezafectata
(aproximativ 100 mp) ce necesită reabilitare si extindere.

100 mp

ORASUL JIBOU

Amplasament 8

Pus la dispoziţie de:

Spatiu Public
Adresa:Strada Jibou nr. , Localitatea: Oraş Jibou, Cod poştal: -, Judeţul: Sălaj, Ţara: România
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Activităţi previzionate
Activitate : Activitatea 0.Realizarea unei analize de nevoi la nivelul comunitatii pentru verificarea criteriilor de eligibilitate in incadrarea
ca si comunitate marginalizata si pentru identificarea nevoilor de interventie la nivelul persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea vizata
Subactivităţi:

Activitate : Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 1.1. Seminar de
constientizare a importantei implicarii
comunitatii in solutionarea problemelor
sociale
Septembrie 2016 - Octombrie 2016

SCOPUL SUBACTIVITATII: subactivitatea are ca scop inovarea sociala. Atat ca element de
sustenabilitate cat si ca valoare adaugata a proiectului este important sa crestem gradul de
implicare a comunitatii locale in rezolvarea problemelor sociale din comunitatea marginalizata,
combaterea segregarii care exista intre comunitatea marginalizata vizata in proiect si restul
comunitatii locale si a atitudinii discriminatorii manifestate in special fata de persoanele de
etnie roma, prin incurajarea voluntariatului si implicarea unor persoane din toate domeniile
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
sociale, pentru a putea aborda integrat nevoile cu care persoanele vulnerabile se confrunta.
Prin contributia la cresterea gradului de implicare a comunitatii la solutionarea problemelor
ORASUL JIBOU sociale de la nivelul comunitatii marginalizate vizate in proiect, subactivitatea contribuie la
atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: Liderul subactivitatii este P1, se implementeaza in colaborare cu P3.
ECHIPA IMPLICATA: Tinandu-se cont de specificul de reprezentare In implementarea acestei
subactivitati va contribui echipa de management (manager proiect, asistent manager, expert
informare si publicitate), si vor fi implicati direct 4 experti din echipa de implementare: de la P1
expertul organizare evenimente si de la P3 facilitatorul comunitar si expertul organziare
evenimente; din punct de vedere tehnic, subactivitatea este coordonata de coordonator centru
resurse comunitare.
ACTIUNI DERULATE: Se vor transmite invitatii la cel putin 50 de actori sociali relevanti pentru
domeniul proiectului (institutii publice, mediul scolar, mediul de afaceri, lideri ai comunitatii
r o m e
e t c ) organizatorice
.
Aspecte
seminar:
?
Pregatirea administrativa: materiale informative;
?
Durata estimata a seminarului: 3 ore;
?
Participanti estimati: minim 30 persoane- actori relevanti pentru tematica
proiectului, reprezentanti ai comunitatii, inclusiv persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala;
?
Pregatire seminar: agenda de lucru, materiale prezentare (inclusiv despre proiect
si finantator).
?
Se va asigura vizibilitatea seminarului pe pagina de socializare creata specific
pentru proiect.
Subactivitatea 1.1. este elaborata in conformitate cu Activitatea 7 descrisa in GS CS OS 4.1.,
furnizeaza proiectului o actiune de inovare sociala asa cum este descrisa in ghid, urmarind
cresterea gradului de implicare a comunitatii in furnizarea masurilor prevazute persoanelor
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta contribuind la atingerea 4S45.
D O C U M E N T E
F I C A T I V E :
-J U S T I Anunt;
50 invitatii (note telefonice, e-mail-uri);
Tabel prezenta seminar;
Agenda eveniment;
Prezentare proiect;
Plan de lucru pentru atragerea de voluntari pentru comunitate;
Documente financiare achizitie chirie sala si hrana participanti;
Raport eveniment.
RESURSE NECESARE: P1 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la internet/telefonie. P1 pune la
dispozitie echipament IT (desktop, imprimanta). Pentru implementarea subactivitatii sunt
necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale consumabile, echipament IT (la P3),
hrana participanti P3, materiale inf/publicitate la P3.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 1.1. corespunde Activitatii 7. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Campanii de informare şi
conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare
activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de
parteneriate). Subactivitatea 1.1. se inscrie in categoria de actiuni specifice inovarii sociale
conform Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 20 (Aspecte privind inovarea
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socială).
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea va contribui la indicatorul 4S45, prin identificarea
de potentiali voluntari pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalziate
vizate in proiect.
Amplasamente Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 1.1:
1 eveniment de inovare sociala si combatere a discriminarii
30 participanti la seminar- actori sociali relevanti pentru tematica proiectului
1 plan de identificare si atragere voluntari
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din
GS CS OS 4.1.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45
Subactivitatea 1.2. Identificarea de
voluntari si realizarea unui ONG cu
voluntarii identificati
Octombrie 2016 - Ianuarie 2017

SCOPUL SUBACTIVITATII: subactivitatea are ca scop inovarea sociala. Atat ca element de
sustenabilitate cat si ca valoare adaugata a proiectului este important sa crestem gradul de
implicare a comunitatii locale in rezolvarea problemelor sociale din comunitatea marginalizata
prin voluntariat. Prin contributia la cresterea gradului de implicare a comunitatii la solutionarea
problemelor sociale de la nivelul comunitatii marginalizate vizate in proiect, subactivitatea
ASOCIATIA VIS JUVENTUM contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: Liderul subactivitatii este P1, se implementeaza in colaborare cu S si
ORASUL JIBOU P 3
.ECHIPA IMPLICATA: Tinandu-se cont de specificul de reprezentare In implementarea acestei
subactivitati va contribui echipa de management (manager proiect, asistent manager, expert
informare si publicitate), si vor fi implicati direct 4 experti din echipa de implementare: de la S
expertul jurist, de la P1 expertul organizare evenimente si de la P3 facilitatorul comunitar si
expertul organziare evenimente; din punct de vedere tehnic, subactivitatea este coordonata
de coordonator centru resurse comunitare.
ACTIUNI DERULATE:
Etapa 1: implementarea planului rezultat din seminarul organizat in Subactivitatea 1.1.;
Etapa 2: identificarea a minim 10 voluntari, dintre care minim 3 sa constituie echipa care sa
infiinteze ONG-ul;
Etapa 3: derularea actiunilor de infiintare ONG; ae vor organiza intalniri cu voluntarii identificati
pentru alcatuirea statutului si actului constitutiv al ONG;
Etapa 4: stabilirea implicarii in activitatile proiectului si in etapa de sustenabilitate;
Etapa 5: elaborarea si depunerea documentatiei pentru acreditarea ONG infiintat ca furnizor
de servicii sociale.
RESURSE NECESARE: S si P1 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa
de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la internet/telefonie. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale
consumabile, echipament IT (la P1 si P3).
D O C U M E N T E
J- U S T I Tabel
F I Cprezenta
A T I Vpentru
E : fiecare intalnire grup de lucru;
Dosar documentatie infiintare ONG conform legii (statut, act constitutiv, capital
social, copii CI si cazier membrii, chitante taxe, locatie etc) depus la instanta afarenta;
1 sentinta definitiva infiintare.
Acord parteneriat solicitant/P1/ONG infiintat pentru stabilire activitati in care se
implica ONG si ce activitati isi asuma in etapa de sustenabilitate a proiectului;
Acreditare ca furnizor de servicii sociale;
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 1.2. corespunde Activitatii 7. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Campanii de informare şi
conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare
activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de
parteneriate). Subactivitatea 1.2. se inscrie in categoria de actiuni specifice inovarii sociale
conform Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 20 (Aspecte privind inovarea
socială). 2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea va contribui la indicatorul 4S45 si la
indicatorii 4S39 (4S39.3) si 4S44 (4S44.3), prin dezvoltarea unui furnizor de servicii sociale la
nivelul comunitatii pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate vizate
in proiect.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: ONG-ul infiintat va furniza in baza parteneriatului
semnat servicii sociale pentru comunitatea marginalizata cel putin 7 luni dupa finalizarea
proiectului.
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Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 1.2:
10 voluntari identificati
1 ONG infiintat
1 furnizor nou de servicii sociale acreditat
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din
GS CS
Contributie la tema secundara 02. Inovare sociala
Rezultat sustenabilitate: ONG-ul va asigura in comunitatea dezavantajata servicii sociale dupa
finalizarea proiectului minim 7 luni (sustenabilitate servicii sociale)
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45 si la indicatorii 4S39 (4S39.3) si 4S44
(4S44.3)

Activitate : Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si SCOPUL SUBACTIVITATII: este necesara dezvoltarea unei infractructuri sociale care sa
dotarea Centrului de Resurse Comunitare creasca capacitatea voluntarilor/ furnizori de servicii necesare pentru a se implica in
Septembrie 2016 - Mai 2017 comunitatea marginalizata vizata si capacitatea de sustenabilitate a serviciilor furnizate in
prezentul proiect. Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru
ORASUL JIBOU proiect.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea P1.
ECHIPA IMPLICATA: Tinandu-se cont de specificul subactivitati va contribui echipa de
management (expert achizitii, expert contabilitate), si vor fi implicati direct 2 experti din echipa
de implementare: coordonator centru de resurse comunitare si expert constructii, si resursa
umana externalizata- diriginte santier; din punct de vedere tehnic, subactivitatea este
coordonata de coordonator centru resurse comunitare.
ACTIUNI DERULATE:
P1 (autoritatea publica locala) pune la dispozitie o cladire realizata anterior care necesita
reabilitare si extindere pentru a se putea furniza serviciile ce le dorim prin proiect. In prezent
are spatii pentru 1 cabinet medical si 1 birou, este racordata la utilitati. Cladirea existenta
creata in urma cu mai multi ani in cadrul altui proiect implementat de P1), necesita reabilitare
(anvelopare, tamplarie, parchet, centrala termica si sistemul de incalzire, improspatare vopsea
pereti) si ne dorim extinderea ei pentru a furniza servicii de igiena (dusuri, facilitati pentru
spalat haine/masini de spalat) si mansardarea cladirii pentru suplimentarea spatiilor pentru
activitati adresate comunitatii marginalizate. In acest spatiu vor fi infiintate 3 servicii importante
pentru comunitatea marginalizata, creandu-se infrastructura pentru furnizarea serviciilor
sociale (la mansarda creata), servicii medicale (cabinet medical) si socio-medicale (echipa
mobila) la parter. Casele in care locuiesc cei aflati in riscul cel mai mare de saracie si
excluziune sociala din comunitate nu pot fi racordate la utilitati pentru a se putea asigura
conditiile de realizare a igienei intime (imbaiere, spalat haine), fiind necesare fonduri mult mai
mari decat dispune proiectul, astfel ca este nevoie dezvoltarea acestui serviciu la nivel de
comunitate, fiind unul dintre cele mai importante masuri de mentinere a sanatatii populatiei.
Centrul va fi dotat cu dusuri, aparatura pentru spalarea hainelor- folosindu-se pentru apa
calda energie regenerabila. Investitia este relevanta pentru tema secundara 01. Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, in reabilitare urmarindu-se principiul de utilizare eficienta a
resurselor (eficientizarea energetica si dotarea cu panouri sociale), si respectarea principiului
„poluatorul plateste” prin reducerea deversarilor intamplatoare generate de imbaiere la casele
beneficiarilor (beneficiarii se spala si isi spala hainele in curte) si dezvoltarea unui spatiu care
sa deserveasca aceste servicii conectat la utilitati.
Etapa 1: realizarea studiului de fezabilitate;
Etapa 2: realizarea proiectului tehnic;
Etapa 3: realizarea achizitiei serviciilor necesare extinderii cladirii;
Etapa 4: realizarea lucrarilor conform proiectului tehnic;
Etapa 5: achizitia dotarilor prevazute in buget.
RESURSE NECESARE: P1 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la internet/telefonie, si o cladire
de aproximative 100 mp pentru reabilitare si extindere. Pentru implementarea subactivitatii
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sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale consumabile, echipament IT (la
P1), achizitie studiu fezabilitate/servicii constructii/alte servicii conexe inclusiv diriginte
santier/dotari P1.
D O C U M E N T E
F I C achizitie;
A T I V E :
-J U S T I Dosare
Studiu fezabilitate;
Proiect tehnic;
Raport lunar de progres infrastructura;
Proces verbal recentie lucrare.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 2.1. corespunde corespunde
Activitatii 4. din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 17 (Sprijinirea
dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor
comunitare integrate (medico-sociale), contribuind la infiintarea unui centru in comunitate care
sa furnizeze servicii sociale, medicale si socio-medicale.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea va contribui la indicatorul 4S45 si la indicatorii
4S39 (4S39.3) si 4S44 (4S44.3), prin dezvoltarea unui centru de resurse comunitare la nivelul
comunitatii pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea marginalizata
vizata in proiect.
3. SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: aceasta subactivitate creaza contextul de
sustenabilitate pentru serviciile social, medicale si socio-medicale, spatiile create vor fi puse la
dispozitia furnizorilor de servicii sociale si de servicii medicale si socio-medicale pentru ca
aceste servicii sa se regaseasca la nivelul comunitatii vizate, in prezent nefiind niciun astfel de
furnizor in aceasta comunitate.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 2.1:
1 centru de resurse comunitare realizat, cu spatii pentru servicii sociale, servicii medicale,
servicii socio-medicale, inclusiv pentru furnizare servicii mentinere igiena (dusuri, spalat haine)
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 4 din
GS CS OS 4.1.
Contributie la tema secundara 02. Inovare sociala
Rezultat sustenabilitate: centrul va asigura infrastructura necesara furnizarii serviciilor sociale,
medicale si socio-medicale pe durata proiectului si dupa finalizarea proiectului in perioada de
sustenabilitate asumata pentru fiecare serviciu
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45 si la indicatorii 4S39 (4S39.3) si 4S44
(4S44.3)
Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea infrastructurii sociale/medicale si socio-medicale in
Centrului de Resurse Comunitare comunitate. Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect
1 Ianuarie 2017 - 31 August 2017 prin atragerea de voluntari care sa furnizeze servicii in comunitatea marginalizata vizata.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea P1 si se implementeaza in
ASOCIATIA VIS JUVENTUM colaborare cu P3, si cu expertul informare si publicitate de la S.
ECHIPA IMPLICATA: Tinandu-se cont de specificul subactivitati va contribui echipa de
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE management (manager proiect, asistent manager proiect, expert informare si publicitate), si
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE vor fi implicati direct 3 experti din echipa de implementare: expertii de organziare evenimente
NORD BAIA MARE de la P1 si P3, coordonarea tehnica asigurand-o coordonator centru resurse comunitare P1.
ORASUL JIBOU ACTIUNI DERULATE:
Este necesara pregatirea evenimentului, realizarea invitatiei, agendei evenimentului si
prezentarilor ce vor fi facute (proiect, finantator, servicii prevazute a fi furnizate in centru).
Se vor invita actori sociali relevanti pentru tematica proiectului (institutii publice, furnizori
privati servicii, angajatori), dar si persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata vizata. Estimam participarea a aproximativ 100 persoane.
Evenimentul va fi prezentat pe pagina de socializare creata pentru proiect.
RESURSE NECESARE: P1 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la internet/telefonie. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale
consumabile, materiale inf/publicitate, echipament IT (la P1), hrana participanti P1, pliante P3.
D O C U M E N T E
J- U S T I Dosar
F I Cachizitie
A T I Vhrana
E : participanti;
Invitatie, agenda eveniment, prezentari proiect/finantator/servicii ce vor fi furnizate
in centru;
Tabel participanti;
Raport evenment.
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1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 2.2. corespunde corespunde
Activitatii 4. din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 17 (Sprijinirea
dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor
comunitare integrate (medico-sociale), contribuind la infiintarea unui centru in comunitate care
sa furnizeze servicii sociale, medicale si socio-medicale.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea va contribui la indicatorul 4S45 si la indicatorii
4S39 (4S39.3) si 4S44 (4S44.3), prin dezvoltarea unui centru de resurse comunitare la nivelul
comunitatii pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea marginalizata
vizata in proiect.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 2.2:
1 eveniment lansare pentru centru de resurse comunitare infiintat
100 participanti (actori solicali relevanti pentru tematica proiectului si persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala din comunitatea vizata)
Contributie la tema secundara 02. Inovare sociala
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45 si la indicatorii 4S39 (4S39.3) si 4S44
(4S44.3)

Activitate : Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni
de combatere a discriminarii si promovarii
multiculturalismului, cu promovarea
traditiilor rome.
1 Septembrie 2016 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: prin realizarea studiului si ponderea semnficativa de persoane
care resimt discriminarea, am constientizat faptul ca este necesara interventie in motivarea si
activarea tuturor cetatenilor pentru un impact de lunga durata. Este important sa ne adresam
cetateniloe si implicarea lor ca voluntari in rezolvarea problemelor sociale din comunitate, cu
accent pe combaterea discriminarii, fiind o atitudine ce poate impiedica progresul unei
comunitati. Aceasta subactivitate, ca actiune directa de implicare a comunitatii si de
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
contactare a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea
marginalizata vizata, va contribui la atingerea Obiectivului specific 1.
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE RESPONSABILITATI: Subactivitatea este in responsabilitatea P3, cu implicarea S si P1 si a
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE voluntarilor din ONG-ul infiintat.
NORD BAIA MARE ECHIPA IMPLICATA: De la solicitant juristul, de la P1 expert GT si expert organizare
ORASUL JIBOU evenimente, de la P1 expertul GT si expertul organizare evenimente, de la P3 expertii
combaterea discriminarii, expetii recrutare, facilitatorul comunitar si expertul organizare
evenimente. Coordonator GT coordoneaza subactivitatea.
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se deruleaza pe toata perioada proiectului, cu frecventa
trimestriala, si implica experti cu fractie de norma. Pe durata proiectului se vor organiza 12
actiuni publice: 8 activitati stradale, 2 seminarii/workshop-uri adresate angajatorilor si
personalului din institutiile publice din comunitate, 1 actiune de tip concurs de idei pentru
realizarea unei campanii de combatere a segregarii comunitatii marginalizate vizate, 1
eveniment spectacol cu accent pe prezentarea traditiilor comunitatii rome. In prima luna de
implementare se va realiza planificarea activitatii tinandu-se cont de frecventa stabilita,
resursele necesare si persoanele implicate.
Pentru sustinerea acestor actiuni antidiscriminare se va realiza un filmulet de 10 minute, care
va avea si o varianta scurta (promo) care va fi difuzat la televiziunile locale. In film vor fi
prezentate traditiile etniei rome cu scopul promovarii la nivelul comunitatii a unei atitudini
bazate de multiculturalism. Acest film este si contributia proiectului la dezvoltare durabila
(protectia biodiversitatii).
Se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica,
religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati
de acces de orice tip la serviciile de interes general.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie un aparat multifunctional. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale
consumabile, echipament IT (la P1 si P3), serviciu externalizat realizare si difuzare film
antidiscriminare P3, serviciu externalizat spectacol (scena, prestatia artistilor) P3, materiale
informare si publicitate, chirie/mobilier P3.
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Alte resurse necesare de tipul materialelor de informare si publicitate:
?
8 actiuni stradale: pliante, comunicate presa;
?
2 seminarii/workshop-uri: pachet informare publicitate (mape, pixuri, pliante, rollup, pop-up), hrana participanti;
?
1 eveniment concurs idei: pachet informare publicitate (mape, pixuri, pliante, rollup, pop-up), hrana participanti, comunica presa;
?
1 eveniment spectacol pliante, roll-up. pop-up, comunicat presa, externalizare
servicii.
D O C U M E N T E
J? U S T I Tabele
F I C prezenta
A T I V intalniri
E :
de lucru echipa;
?
8 actiuni stradale: agenda actiune, 8 anunturi (site, pagina on-line de comunicare,
comunicate de presa), poze, raport actiune, materiale mass-media, comentarii pagina on-line
de comunicare;
?
2 seminarii/workshop-uri: 2 invitatii, materiale pachet informare publicitate,
documente decont hrana participanti, 2 tabele prezenta, poze, 2 agenda actiuni, 2 rapoarte
actiuni, materiale mass-media, comentarii pagina on-line de comunicare, chestionar de
satisfactie participanti.
?
1 eveniment concurs idei: materiale pachet informare publicitate, documente
decont hrana participanti, comunicat presa, invitatie, tabel prezenta, poze, agenda actiune,
raport actiune, materiale rezultate din concursul de idei, materiale mass-media, comentarii
pagina on-line de comunicare, chestionar de satisfactie participanti.
?
1 eveniment spectacol: materiale pachet informare publicitate, agenda actiune,
anunt (site, pagina on-line de comunicare, comunicat de presa), dosar achizitie servicii
externalizate, poze, raport actiune, materiale mass-media, comentarii pagina on-line de
comunicare.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 3.1. corespunde Activitatii 7.
Din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Campanii de informare şi
conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare
activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de
parteneriate). Vom desfasura actiuni ce vor sustine combaterea discriminarii, sustinerea
egalitatii de sanse, cu implicarea activa a membrilor comunitatii (voluntarii ONG-ului infiintat).
Astfel, Subactivitatea 3.1. contribuie in mod direct si la tema secundara de nediscriminare
(Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 19).
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea va contribui la indicatorul 4S45- o comunitate
marginalizata beneficiara de actiuni de combatere a discriminarii.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: actiuni de combatere a discriminarii vor fi
organizate in baza planului de actiune si dupa finalizarea proiectului, conform Subactivitatii
1.2., pe o perioada de minim 12 luni de sustenabilitate.
Amplasamente Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 3.1:
12 actiuni publice astfel:
8 activitati stradale,
2 seminarii/workshop-uri adresate angajatorilor si personalului din institutiile publice
din comunitate,
1 actiune de tip concurs de idei pentru realizarea unei campanii de combatere a
segregarii comunitatii marginalizate vizate,
1 eveniment spectacol cu accent pe prezentarea traditiilor comunitatii rome
1 film antidiscriminare realizat, prezentat la evenimente si difuzat pe canalele mass-media
locale
1 masura pentru comunitatea marginalizata implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din
G
S
C
S
Contribuitie
la tema secundara 06.Nediscriminare.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45
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Subactivitatea 3.2. Realizarea unui
program de combatere a discriminarii si
implementarea lui la cadrele didactice din
scoala partenera.
1 Septembrie 2016 - 31 August 2017

SCOPUL SUBACTIVITATII: copiii saraci si cei de etnie roma sunt victime ai discriminarii
inclusiv in mediul scolar. Este important sa pregatim cadrele didactice sa nu tolereze un mediu
discriminator si sa stie cum sa intervina in aceste cazuri.
Aceasta subactivitate va contribui la atingerea Obiectivului specific 1.
RESPONSABILITATI: Subactivitatea este in responsabilitatea P3, cu implicarea S, P1 si P2 si
a voluntarilor din ONG-ul infiintat.
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
ECHIPA IMPLICATA: De la solicitant juristul, de la P1 expert organizare evenimente, de la P3
expertii combaterea discriminarii, expetii activitati copii, facilitatorul comunitar si expertul
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE organizare evenimente. Coordonator GT coordoneaza subactivitatea.
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE ACTIUNI DERULATE:
NORD BAIA MARE Etapa 1 (1 luna din perioada de implementare)- expertii antidiscriminare, cu sprijinul juristului
ORASUL JIBOU si a facilitatorului comunitar, vor realiza un program de formare antidiscriminare cadre
didactice de 6 sedinte a cate 1 ora. Design-ul programului presupune activitate de grup cu
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA aproximativ 10 participanti (cadre didactice de la scoala partenera din comunitate). In
JIBOU alcatuirea programului se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine
rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin
manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general.
Etapa 2- organizarea grupelor se va realiza de catre expertii organziare evenimente in
colaborare cu coordonator masuri educationale.
Etapa 3- implementarea programului la 30 cadre didactice (3 grupe), cu participarea expertilor
activitati copii.
Activitatea se va realiza in spatiu pus la dispozitie de P2.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie un aparat multifunctional. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale
consumabile, echipament IT (la P1 si P3), chirie/mobilier P3, culegere instrumente lucru P3,
materiale inf/publicitate.
D O C U M E N T E
J? U S T I Pogram
F I C Aantidiscriminare,
T I V E :
6 sedinte de 1 ora.
?
18 tabele prezenta intalniri de lucru echipa;
?
18 minute sedinta;
?
Raport subactivitate.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 3.2. corespunde Activitatii 7.
Din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Campanii de informare şi
conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare
activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de
parteneriate). Vom desfasura actiuni ce vor sustine combaterea discriminarii copiilor aflati in
risc de saracie si excluziune sociala, in special a celor de etnie roma. Astfel, Subactivitatea
3.2. contribuie in mod direct si la tema secundara de nediscriminare (Ghidul Solicitantului
Conditii Specifice OS 4.1. pagina 19).
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea va contribui la indicatorul 4S45- o comunitate
marginalziata beneficiara de actiuni de combatere a discriminarii.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului,
programul de combatere a discriminarii va fi implementat in alte 3 unitati de invatamant din
comunitate, cu cate 10 participanti in fiecare locatie. Programul va fi publicat si va fi diseminat
la alti frunizori de servicii educationale.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 3.2:
1 program nediscriminare adresat cadrelor didactice (6 sedinte a cate 1 ora)
Program implementat la 3 grupuri a cate 10 cadre didactice
30 cadre didactice instruite antidisciminare
Contribuitie la tema secundara 06.Nediscriminare
1 masura adresata comunitatii marginalizate, implementata corespunzatoare Activitatii 7 din
GS CS
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Rezultat sustenabilitate: implementarea programului in alte 3 unitati de invatamant cu cate 10
cadre didactice in urmatoarele 7 luni; programul va fi publicat intr-un ghid de
documente/instrumente rezultate din proiect.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45
Subactivitatea 3.3. Realizarea unui
program de crestere a rezilientei la
discriminare si implementarea lui la toate
persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala implicate incluse in
grupul tinta.
1 Septembrie 2017 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: in combaterea discriminarii este importanta educarea persoanelor
potential victime ale discriminarii pentru o atitudine „intoleranta la intoleranta”, sa-si cunoasca
drepturile, sa recunoasca discriminarea si sa cunoasca cum sa reactioneze pentru a iesi din
situatia discriminatorie.
Aceasta subactivitate va contribui la atingerea Obiectivului specific 1.
RESPONSABILITATI: Subactivitatea este in responsabilitatea P3, cu implicarea S si P1 si a
voluntarilor din ONG-ul infiintat.
ECHIPA IMPLICATA: De la solicitant juristul, de la P1 expert organizare evenimente, de la P3
ASOCIATIA VIS JUVENTUM expertii combaterea discriminarii, expertii gestionare program integrat, facilitatorul comunitar si
expertul organizare evenimente. Coordonator GT coordoneaza subactivitatea.
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE ACTIUNI DERULATE:
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE Subactivitatea se deruleaza incepand cu anul 2 de implementare, pentru a ne asigura
NORD BAIA MARE participantii la program (recrutare demarata).
ORASUL JIBOU Etapa 1 (1 luna din perioada de implementare)- expertii antidiscriminare, cu sprijinul juristului
si a facilitatorului comunitar, vor realiza un program de combatere a discriminarii/cresterii
rezilientei la discriminare adresat persoanelor din GT. Design-ul programului presupune
activitate de grup cu aproximativ 10 participanti, 6 sedinte a cate 1 ora. Tematica se va adapta
pentru adulti/copii/varstnici/persoane cu dizabilitati. In alcatuirea programului se va tine cont
ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau
credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de
orice tip la serviciile de interes general.
Etapa 2- organizarea grupelor se va realiza de catre expertii organizare evenimente.
Etapa 3- implementarea programului la 550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala (55 grupe formate), cu participarea expertilor gestionare program integrat.
Programul va fi implicat in spatiul creat la Centrul de Resurse Comunitare.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie un aparat multifunctional. P1 pune la dispozitie
o cladire pentru reabilitare si extindere in vederea crearii unui Centru de Resurse Comunitare.
Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse:
materiale consumabile, combustibil si leasing P3, echipament IT (la P1 si P3), chirie P3
(echipa implementare), materiale informare si publicitate, culegere instrumente lucru P3,
aplicatia informatica GT P3, chirie/mobilier P3.
D O C U M E N T E
J U S T I Pogram
F I C Aantidiscriminare,
T I V E :
?
6 sedinte de 1 ora.
?
330 tabele prezenta intalniri de lucru echipa;
?
330 minute sedinta;
?
Raport subactivitate.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 3.3. corespunde Activitatii 7.
Din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Campanii de informare şi
conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare
activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de
parteneriate). Vom desfasura actiuni ce vor sustine combaterea discriminarii persoanelor
aflate in risc de saracie si excluziune sociala, in special a celor de etnie roma. Astfel,
Subactivitatea 3.3. contribuie in mod direct si la tema secundara de nediscriminare (Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 19).
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea va contribui la indicatorul 4S45- o comunitate
marginalziata beneficiara de actiuni de combatere a discriminarii.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: programul va fi publicat si va fi diseminat la alti
furnizori de servicii sociale. In urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proietcului, se va organiza
un seminar cu cel putin 20 de reprezentanti ai institutiilor publice din judet si furnizori privati
pentru a disemina programul si utilitatea/impactul lui.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
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Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 3.3:
1 program antidiscriminare adresat grupului tinta (6 sedinde a cate 1 ora)
550 participanti (persdoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul
tinta)
55 grupe formate
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS
Contribuitie la tema secundara 06.Nediscriminare.
Rezultat sustenabilitate: un seminar organziat cu participarea a cel putin 20 de reprezentanti
ai institutiilor publice din judet si furnizori privati pentru a disemina programul si
utilitatea/impactul lui si a incuraja implementarea lui; programul va fi publicat intr-un ghid de
documente/instrumente rezultate din proiect.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45

Activitate : Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 4.1. Realizarea unei
campanii continue de informare a
persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata despre oportunitatile de
crestere a calitatii vietii furnizate de
proiect.
1 Septembrie 2016 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: Aceasta subactivitate este o masura de identificare a
beneficiarilor proiectului (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata vizata), cu implicarea voluntarilor din comunitate care astfel vor
cunoaste mai bine problemele acestora, contribuind la atingerea Obiectivului specific 1.
RESPONSABILITATI: Subactivitatea este in responsabilitatea P3, cu implicarea S si P1 si a
voluntarilor din ONG-ul infiintat.
ECHIPA IMPLICATA: de la S juristul, de la P1 expert organizare evenimente si expert GT, de
la P3 expertii Gt, expert organizare evenimente, expert facilitator, expert combatere
discriminare, coordonati de coordonator GT; Subactivitatea 4.1. se va implementa in
ASOCIATIA VIS JUVENTUM colaborare cu voluntarii ONG-ului infiintat (Subactivitatea 1.2.).
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se deruleaza pe toata perioada proiectului, cu frecventa
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE bilunara, si implica experti cu fractie de norma, se vor realiza 72 actiuni de
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE informare/constientizare pe durata proiectului.
NORD BAIA MARE In fiecare luna se vor organiza 2 actiuni in comunitate in care expertii nominaliati pentru
ORASUL JIBOU implementarea subactivitatii se vor deplasa in comunitatea marginalizata vizata si vor
identifica persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care corespund criteriilor de
grup tinta. In baza identificarii expertii de grup tinta vor aplica ulterior procedura de selectie.
Actiunile sunt organizate de expertii organizare evenimente si de expertii GT de la P1 si P3,
sprijiniti de facilitatorul comunitar, fiind coordonati de coordonator grup tinta.
Subactivitatea are o dubla valenta, cea de identificare a potentialilor beneficiari, dar si
consiliere pentru motivarea in vederea implicarii in activitatile proiectului, consiliere cu privire
la discriminare si drepturile care le au, serviciile ce le pot accesa in comunitate, plecand de la
ideea ca beneficiarii au o atitudine pasiva fata de propria situatie de viata si in general nu
solicita ajutor, datorita segregarii nu cunosc serviciile existente in comunitate sau chiar daca le
cunosc nu le acceseaza datorita unei convingeri de inutilitate. Este necesara consilierea
beneficiarilor pentru cresterea gradului de implicare si de decizie asupra propriei vieti. Din
acest considerent sunt prevazuti pentru participare si juristul si expertii combaterea
discriminarii care vor furniza consultanta direct in mijlocul comunitatii.
Se va asigura ca toate serviciile furnizate in cadrul proiectului (educatie, masuri
ocupare/antreprenoriat, servicii sociale/medico-sociale/medicale, locuire) sunt vizibile,
prezentate de expertii care se ocupa de aceste servicii facand actiuni de mediere catre
potentialii beneficiari ai acestor servicii, dar se va asigura accesul la toate informatiile solicitate
de catre beneficiari cu privire la orice alta nevoie o au acestia.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie un aparat multifunctional. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale
consumabile, materiale inf/publicitate, combustibil deplasare si leasing P3, chirie/mobilier P3,
echipament IT (la P1 si P3).
D O C U M E N T E
J U S T I Planificare
F I C A Tsubactivitate
I V E : (planificare lunara);
?
?
Documente justificative deplasare experti;
?
Raport de actiune (72 actiuni comunitate).
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 4.1. corespunde Activitatii 7.
Din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Campanii de informare şi
conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare
activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de
parteneriate). Vom desfasura actiuni de constientizare a populatiei din comunitatea

149

Subactivitate
marginalizata vizata in colaborare cu voluntarii identificati in Subactivitatea 1.2, in vederea
identificarii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala si includerea lor, in urma
aplicarii procedurii de selectie, in grupul tinta
2.RELEVANTA INDICATORI: fiind o actiune de contactare a potentialilor beneficiari in
comunitatea marginalziata vizata de proiect, subactivitatea va contribui la atingerea tuturor
indicatorilor.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 4.1:
1 campanie de informare continua in comunitatea marginalizata vizata
72 actiuni concrete de informare/constientizare pe durata proiectului
1 masura adresata comunitatii marginalizate vizate implementata, corespunzatoare Activitatii
7 din GS CS
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.

Subactivitatea 4.2. Realizarea unei
proceduri de selectie a persoanelor aflate
in risc de saracie si excluziune sociala in
grupul tinta.
1 Septembrie 2016 - 30 Noiembrie 2016

SCOPUL SUBACTIVITATII: Este o subactivitate cheie in asigurarea atingerii indicatorilor
asumati in proiect. Procedura de lucru trebuie sa descrie care sunt criteriile de recrutare, care
sunt actiunile de recrutare, responsabilitatea expertilor, definirea/crearea instrumentelor de
recrutare, plecand de la conditiile impuse de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. si
cele stabilite pentru prezentul proiect: procedura trebuie sa descrie (1)CE (care e scopul:
recrutarea GT cu caracteristicile de eligibilitate), (2)CINE (ce experti sunt implicati), (3)CUM
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
(ce actiuni fac expertii implicati), (4)CU CE (ce instrumente folosesc, ce resurse folosesc).
Subactivitatea va contribui la implicarea persoanelor in risc de saracie si excluziune sociala
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE din comunitatile marginalizate vizate in activitatile proiectului beneficiind de o interventie
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE integrata, cu respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului Conditii
NORD BAIA MARE Specifice OS 4.1., in concordanta cu nevoile individuale si ale gospodariei in care traieste.
ORASUL JIBOU Stabilirea concreta a modului de implicare a beneficiarilor in concordanda cu cerintele GS CS
OS 4.1., va contribui la atingerea Obiectivului specific 1.
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea P3, dar se va realiza in
JIBOU colaborare cu S, P1 si P2.
ECHIPA IMPLICATA: Coordonator FP, Coordonator masuri ocupare/autoocupare,
Coordonator centru resurse comunitare, Expert GT, Coordonator grup tinta, Experti recrutare
GT, Facilitator comunitar. Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE: se va forma un grup de lucru cu expertii nominalizati.
Caracteristici GRUP TINTA de care trebuie sa se tina cont in realizarea procedurii de selectie
abeneficiarilor:
- sa fie persoane care au domiciliu/locuiesc in comunitatea marginalizata aflata în risc de
sărăcie şi excluziune socială stabilita ca zona de actiune in cadrul proiectului;
- sa fie „persoana in risc de saracie si excluziune sociala” conform Ghidului Solicitantului
Conditii Specifice OS 4.1. pagina 23-25; se vor elabora instrumentele necesare pentru
realizarea evaluari complexe a nevoilor la nivel de gospodarie (starea gospodariei, documente
legale, compunere familie) si la nivel individual (social/documente identitate, psihologic,
educational, ocupational, medical) cu stabilirea documentelor suport necesare (declaratii
proprie raspundere sau alte documente in functie de situatie); informatiile obtinute prin
instrument vor sta la baza incadrarii fiecarei persoane in risc de saracie si excluziune sociala
in UNA din cele 3 categorii, care va da apartenenta ca grupul tinta care se realizeaza la
intrarea fiecarei persoane in proiect;
- decizia de recrutare in grupul tinta se ia doar daca in urma evaluarii se identifica minim 2
nevoi care sa corespunda la 2 activitati diferite din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS
4.1. si care au fost prevazute in proiect, pentru a i se stabili o interventie integrata asa cum
este definita prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1.
Pentru gestionarea acestei complexe baza de date reprezentata de grupul tinta, cu impact
asupra eligibilitatii intregului proiect, se va realiza un instrument (aplicatie informatica) prin
care sa se poata monitoriza respectarea tuturor criteriilor necesare pentru validarea unui
beneficiar in cadrul unui indicator oficial al proiectului si participarea acestora la activitati,
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inclusiv pentru perioada de sustenabilitate.
Procedura va contine urmatoarele instrumente: instrumente pentru evaluarea complexa,
instrumente analiza incadrare in criterii de eligibilitate si decizie inregistrare in GT, baza de
date gestionare GT.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie un echipament necesar IT. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale
consumabile, echipament IT (la P1 si P3), aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
F I C A T
I V E :
-J U S T I Procedura
selectie
Instrument gestionare baza de date;
Instrumente evaluare complexa
Instrumente analiza caz/decizie eligibilitate in vederea recrutarii in grupul tinta;
Instrumente inregistrare in grupul tinta;
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 4.2. sustine realizarea tuturor
activitatilor eligibile sustinute prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. paginile 1118, si asigura ca recrutarea grupului tinta se va realiza dupa criteriile de eligibilitate stabilite
prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. paginile 23-25.
2.RELEVANTA INDICATORI: aceasta activitate asigura atingerea tuturor indicatorilor asumati
in proiect, asigurand instrumentele de verificare a eligibilitatii recrutarii grupului tinta si apoi a
serviciilor furnizate fiecarei persoane recrutate.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: instrumentele si baza de date cu beneficiarii
proiectului vor fi folosite in perioada de sustenabilitate; aplicatia informatica va fi folosita in
continuare pe alte activitati/proiecte ale P3 fiind un instrument de verificare a evitarii dublei
finantari.
Amplasamente
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 4.2:
1 procedura de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala realizata
1 set de instrumentele aferente pentru evaluarea incadrarii persoanelor in criteriile de
eligibilitate
1 set de instrumentele de evaluare a nevoilor
1 set de instrumente de inregistrare a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in GT
1 aplicatie informatica gestionare baza de date creata
Rezultat sustenabilitate: aplicatia va fi folosita in continuare pentru gestionarea GT in
sustenabilitate si gestiionarea noilor beneficiari ai P3, inclusiv pentru evitarea dublei finantari.
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.
Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a
550 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala in grupul tinta.
2 Decembrie 2016 - 28 Februarie 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: identificarea celor 550 de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala in vederea includerii lor in activitatile proiectului, cu respectarea criteriilor
de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1, in conformitate cu
nevoile individuale sau ale gospodariei din care fiecare beneficiar care face parte. Astfel,
subactivitatea contribuie la direct la atingerea Obiectivului specific 1, si indirect la atingerea
ASOCIATIA VIS JUVENTUM tuturor celorlalte obiective specifice.
RESPONSABILITATI: liderul P3, dar va implementa subactivitatea in colaborare S, P1 si P2.
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE ECHIPA IMPLICATA: echipa de identificare si evaluare a nevoilor: expertii GT si facilitatorul
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE comunitar; echipa de selectie: Coordonator FP, Coordonator masuri ocupare/autoocupare,
NORD BAIA MARE Coordonator centru resurse comunitare, Coordonator grup tinta; colaboreaza si expertii
ORASUL JIBOU gestionare program integrat pentru preluarea beneficiarilor recrutati. Vor participa si voluntari
ai ONG infiintat. Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se va implementa in perioada luna 4 a anului I, pana in
JIBOU luna 6 a anului 3. Va fi implementata de echipa de proiect nominalizata, cu implicarea
voluntarilor ONG infiintat in Subactivitatea 1.2.
Echipa de implementare implicata constituirea GT:
[ETAPA 1 de identificare si evaluare]: participa de la P3 Experti GT in colaborare cu
facilitatorul comunitar. Surse de identificare beneficiari: prin contactul direct in evenimentele
organizate in Subactivitatea 4.1., din bazele de date ale P1 cu persoane care beneficiaza de
sprijin social din comunitatea vizata in proiect, din baza de date a scolii cu copii cu dificultati
materiale sau risc de abandon. Persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala
informate despre proiect prin actiunile proiectului pot aborda echipa proiectului fie la sediul de
proiect al fiecarui partener din proiect inclusiv solicitntul, fie la Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Din experienta altor proiecte implementate, stim ca identificarea potentialilor beneficiari va fi
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preponderent o activitate de teren derulata in cele comunitatea marginalizata vizata de aceea
a fost prevazuta Subactivitatea 4.1. De identificare si evaluare sunt responsabili expertii GT
care vor actiona ca o echipa multidisciplinara, din care va face parte un psiholog, un asistent
social, un specialist domeniu medical. Expertii vor aplica instrumentele stabilite prin procedura
realizand evaluarea complexa a persoanei, atat din punct de vedere a criteriilor de eligibilitate,
cat si ca evaluare sociala, inclusiv pentru cunoasterea problemelor de sanatate cunoscute de
beneficiar, evaluare psihologica si evaluarea vocationala. Dupa completarea documentelor
inainteaza dosarul individual creat catre echipa de selectie.
[ETAPA 2 de selectie]: evaluarea eligibilitatii beneficiarilor o realizeaza echipa de selectie care
are si atributiile de gestionare a bazei de date cu grup tinta (componenta echipa: coordonator
FP, coordonator masuri ocupare, coordonator centru masuri comunitare, coordonator GT).
Aceasta echipa va analiza fiecare persoana pentru a se asigura ca au toate informatiile
necesare deciziei de includere in grupul tinta. Este necesar acest lucru fiind necesara
indeplinirea unor multiple criterii pentru fiecare persoana pentru ca aceasta sa corespunda ca
eligibilitate. In situatia in care persoana analizata corespunde criteriilor de eligibilitate si i s-au
identificat cel putin 2 nevoi care sa corespunda la 2 servicii diferite definite de Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. se considera inregistrat in grupul tinta si este introdus
in baza de date realizata pentru evidenta si monitorizarea grupului tinta. In analiza se va tine
cont daca sunt din aceeasi gospodarie/locuinta, considerand important sa raspundem nevoilor
unei gospodarii, crescand impactul serviciilor. La acest moment se planifica/distribuie cazul
catre un expert gestionare program integrat, in functie de categoria de GT in care a fost
inregistrat. Persoanele apte de munca care vor beneficia de masuri de ocupare ca fiind unul
dintre servicii sunt directionate catre unul dintre ei, pe cand copii catre altul, iar persoane
varstnice, persoane cu dizabilitati, femei insarcinate vor fi directionate catre al treilea expert.
Echipa se va intalni saptamanal si va completa instrumentele stabilite prin procedura.
Echipa de proiect este prijinita in activitatea sa, pe toate etapele, de voluntarii ONG-ului
infiintat in Subactivitatea 1.2.
Lunar se va realiza o intalnire intre echipa de management si echipa de selectie care
gestioneaza baza de date cu grupul tinta pentru ca managerul de proiect sa poata monitoriza
stadiul recrutarii in grupul tinta si, in consecinta, stadiul atingerii indicatorilor proiectului.
Aplicand procedura elaborata structura grupului tinta trebuie sa fie urmatoarea: 550 persoane
in risc de saracie si excluziune sociala din care 280 adulti apti de munca, 200 copii, 20
persoane cu dizabilitati (copii sau adulti, inclusiv de etnie roma), 20 persoane varstnice, 30
femei insarcinate. Pentru asigurarea criteriilor de eligibilitate si de egalitate de sanse, proiectul
isi asuma ca minim 50% din intreg grupul tinta sa fie de etnie roma si minim 50% de gen
feminin. Se vor identifica nevoile in ceea ce priveste imbunatatirea conditiilor de locuit pentru
indentificarea a 50 de locuinte si se vor identifica resurse/interese pentru dezvoltare
antreprenoriala.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul, P1 si P2 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (solicitant: 4 laptop-uri
si 1 aparat multifunctional). Solicitantul pune la dispozitie un autovehicol pentru deplasarea
expertilor. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele
resurse: combustibil deplasare echipa teren la S, P1, P3, leasing la P3, materiale
consumabile, echipament IT (la P1, P3), chirie/mobilier P3, aplicatia informatica GT P3.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: conform procedurii intocmite in Subactivitatea 4.2. Dupa
completarea documentelor, acestea constituie fondul documentar al proiectului si se
arhiveaza conform regulilor/procedurii de management stabilite pentru acest scop. Aceste
documente se pastreaza atat in format hartie, cat si in format electronic.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 4.3. sustine realizarea tuturor
activitatilor eligibile sustinute prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. paginile 1118, si asigura ca recrutarea grupului tinta se va realiza dupa criteriile de eligibilitate stabilite
prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. paginile 23-25. Este o subactivitate cheie
in asigurarea atingerii indicatorilor asumati in proiect.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie direct la indeplinirea tuturor
indicatorilor. In cadrul acestei subactivitati se realizeaza selectia celor 550 de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala, pe toate subcomponentele stabilite pentru grupul tinta,
se atribuie prin planul integrat individualizat serviciile de care vor beneficia pentru a respecta
criteriul de eligibilitate cu referire la furnizarea de masuri integrate (minim 2 servicii din cele
descrise in GS CS OS 4.1). 50% vor fi persoane de etnie roma, 50% de gen feminin. Se va
monitoriza indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, pe masura ce beneficiarul participa la
activitatile stabilite prin planul integrat individualizat.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: aceasta subactivitate creaza baza de date si
pentru etapa de sustenabilitate a masurilor.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
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Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 4.3:
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala identificate, evaluate, analizate si
inregistrate in GT, din care:
280 persoane adulte
200 copii
70 persoane cu vulnerabilitati suplimentare (30 femei insarcinate, 20 persoane
varstnice, 20 persoane cu dizabilitati)
50% persoane de etnie roma
50% persoane de gen feminin
550 dosare individuale realizate in baza instrumentelor stabilite prin procedura
1 baza de date cu 550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.
Subactivitatea 4.4. Intocmirea si
gestionarea planului de interventie
integrata pentru intreg grupul tinta.
1 Decembrie 2016 - 31 August 2019
ASOCIATIA VIS JUVENTUM

SCOPUL SUBACTIVITATII: identificarea celor 550 de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala in vederea includerii lor in activitatile proiectului, cu respectarea criteriilor
de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1, in conformitate cu
nevoile individuale sau ale gospodariei din care fiecare beneficiar care face parte. Astfel,
subactivitatea contribuie la direct la atingerea Obiectivului specific 1, si indirect la atingerea
tuturor celorlalte obiective specifice.
RESPONSABILITATI: subactivitatea va fi implementata de P3.
ECHIPA IMPLICATA: Coordonator grup tinta, 3 Experti gestionare program integrat,
Facilitator comunitar in colaborare cu voluntarii ONG-ului infiintat. Subactivitatea este
coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se va implementa in perioada luna 4 a anului I, pana in
luna 12 (cu sectiunea de monitorizare a planului). Va fi implementata de echipa de proiect
nominalizata, cu implicarea voluntarilor ONG infiintat in Subactivitatea 1.2.
In baza recomandarilor realizate de echipa de evaluare impreuna cu beneficiarul se stabileste
planul de interventie. Este importanta participarea beneficiarului in construirea planului
responsabilizand astfel beneficiarul. Impreuna se stabileste planul, planificarea serviciilor si
etapele de parcurs pe recomandarile formulate si se identifica nevoile beneficiarului pentru a
ramane in programul stabilit. Planul este insotit de o anexa reprezentand contractul de
furnizare servicii in cadrul proiectului. Expertii de gestionare a programul integrat
monitorizeaza periodic (cel putin o data pe luna) respectarea planului si consilieaza
beneficiarii cu scopul diminuarii riscului de abandon si astfel riscul neeligibilitatii serviilor
furnizate (riscul de a abandona dupa furnizarea a unui singur serviciu si neindeplinirea
criteriului de participare la servicii integrate).
Fiecare expert va avea o sectiune din grupul tinta (adulti apti de munca, copii, persoane cu
vulnerabilitati suplimentare). Norma expertilor este diferentiata, in functie de marimea grupului
ce-l au in monitorizare.
In prima luna de implementare a activitatii, expertii de gestionare a planului integrat vor
elabora urmatoarele instrumente:
Planul integrat;
Contract furnizare servicii;
Fisa monitorizare implementare plan integrat;
Fisa consiliere beneficiar.
Expertii gestionare program integrat sunt asistati de facilitatorul comunitar, acesta sprijind
comunicarea cu beneficiarii.
RESURSE NECESARE: Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat
urmatoarele resurse: combustibil deplasare echipa teren P3, leasing la P3, materiale
consumabile, echipament IT P3, chirie/mobilier P3, aplicatia informatica GT P3.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
550 Planuri integrate;
550 Contracte furnizare servicii;
550 Fise monitorizare implementare plan integrat;
Fise consiliere beneficiar.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 4.3. sustine realizarea tuturor
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activitatilor eligibile sustinute prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. paginile 1118, si asigura planificarea interventiei integrate asigurand respectarea criteriilor de eligibilitate
stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. paginile 23-25, fiecare beneficiar
participand la minim 2 tipuri de servicii. Este o subactivitate cheie in asigurarea atingerii
indicatorilor asumati in proiect.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie direct la indeplinirea tuturor
indicatorilor. In cadrul acestei subactivitati se realizeaza selectia celor 550 de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala, pe toate subcomponentele stabilite pentru grupul tinta,
se atribuie prin planul integrat individualizat serviciile de care vor beneficia pentru a respecta
criteriul de eligibilitate cu referire la furnizarea de masuri integrate (minim 2 servicii din cele
descrise in GS CS OS 4.1). 50% vor fi persoane de etnie roma, 50% de gen feminin. Se va
monitoriza indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, pe masura ce beneficiarul participa la
activitatile stabilite prin planul integrat individualizat.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: va sprijini continuarea furnizarii de servicii in
perioada de sustenabilitate asumata.
Amplasamente Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 4.4:
550 planuri de interventie integrata individualizate;
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in GT planificate pentru
participarea la minim 2 activitati aferente la 2 masuri diferite conform GS CS OS 4.1;
550 contracte furnizare servicii semnate de beneficiari si/sau de parinti/tutori legali;
50% persoane de etnie roma
50 persoane de gen feminin
550 fise monitorizare implementare plan integrat
Asigura contributia directa la atingerea tuturor indicatorilor.
Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică
pentru reglementări acte pentru asigurarea
conditiilor de eligibilitate si legalitate pentru
beneficierea de activitatile cuprinse in
planul de interventie integrata.
2 Decembrie 2016 - 28 Februarie 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: Un numar semnificativ de persoane nu au documente si acte de
proprietate pe locuinta. Pentru a beneficia de serviciile proiectului au nevoie de intrarea in
legalitate, subactivitatea contribuind la atingerea Obiectivului specific 1.
RESPONSABILITATI: Subactivitatea este in responsabilitatea P3, cu implicarea S.
ECHIPA IMPLICATA: de la S juristul, de la P3 coordonator GT si experti gestionare program
integrat.
Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator GT.
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se deruleaza in completarea celei de selectie a GT si
cea de gestionare a planului integrat. Expertii de gestionare program integrat identifica
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE beneficiarii care au nevoie de sprijin juridic pentru clarificarea documentelor ce tin de propria
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE persoana (inclusiv a copiilor), cat si a locuintei si ii orienteaza catre jurist care deruleaza toate
NORD BAIA MARE demersurile impreuna cu beneficiarii pentru intocmirea documentelor.
Estimam beneficierea la aceasta subactivitate a 50 persoane care vor beneficia de
imbunatatirea conditiilor de locuit si 50 persoane pentru alte tipuri de documente (identitate,
handicap).
RESURSE NECESARE: solicitantul pune la dispozitie un spatiu de aproximativ 40 mp pentru
echipa de implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie.
Solicitantul pune la dispozitie un aparat multifunctional. Pentru implementarea subactivitatii
sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: materiale consumabile, combustibil
deplasare si leasing P3, chirie/mobilier P3, echipament IT P3, aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
J U S T I copii
F I C
A T I V identitate;
E :
?
documente
?
copii dosare inregistrare grad handicap;
?
copii dosare intrare in legalitate proprietate.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 4.5. corespunde Activitatii 6. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Activităţi de asistenţă juridică pentru
reglementări acte).
2.RELEVANTA INDICATORI: fiind o actiune de facilitare a accesului beneficiarilor la serviciile
proiectului, contribuie la indicatorul 4S45.
Amplasamente Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 4.5:
100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in GT beneficiaza de
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asistenta juridica
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 6 din GS CS
Asigura contributia directa la atingerea indicatorul 4S45.

Activitate : Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor
de formare profesionala pentru 280
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala apte de munca din
grupul tinta.
1 Septembrie 2016 - Iunie 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: Aceasta subactivitate a fost necesara pentru asigurarea
resurselor necesare implementarii cursurilor, organizarea grupelor in functie de interesele,
abilitatile si experienta de munca neoficiala a beneficiarilor, nivelul de scolarizare- informatii
identificate in etapa de selectie prin evaluarea complexa, pentru a fi siguri ca raspundem
nevoilor si intereselor beneficiarilor. Subactivitatea organizeaza formarea profesionala
(dezvoltarea de competente profesionale in sprijinul ocuparii), si astfel contribuie la atingerea
Obiectivului specific 2 stabilit pentru proiect.
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
RESPONSABILITATI: liderul de subactivitate este solicitantul, dar se desfasoara in colaborare
c
u
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE P
3 .
Subactivitatea
este coordonata tehnic de coordonator formare profesionala.
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE ECHIPA IMPLICATA: de la solicitant coordonatorul de FP si expertul de organizare FP,
NORD BAIA MARE expertii monitorizare FP, de la P3 coordonator GT si un expert gestionare program integrat,
cel responsabil cu sectiune adulti apti de munca din GT.
ACTIUNI DERULATE: in primele 3 luni de implementare expertul organizare FP si expertii
monitorizare FP pregatesc toate documentele necesare pentru implementarea cursurilor,
elaboreaza materialele suport pentru cursuri; deruleaza procedurile de achizitie chirie spatii si
hrana participanti, materiale pentru derularea cursurilor, inclusiv pentru partea practica.
Expertul gestionare program integrat furnizeaza lista persoanelor alte de munca din GT
impreuna cu informatiile necesare pentru stabilirea domeniului ocupational potrivit ca nivel de
educatie, interese si abilitati in conformitate cu planul individualizat intocmit. Domeniile in care
s-a solicitat in timpul studiului formare profesionala: lucrator in structuri pentru constructii,
cofetar/brutar/patiser, agent curatenie, agent securitate, peisagist floricultor/florar decorator,
lucrator comercial, tapiter, baby sitter, lucrator in tamplarie, tapiter. Cursurile de initiere se vor
derula in urmatoarele domenii: competenţe antreprenoriale, competente sociale si civice,
competente informatice.
Expertul organizare FP grupeaza beneficiarii in functie de domeniile de formare profesionala
stabilite pentru proiect. Fiecare grupa va fi formata din aproximativ 20 de persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune sociala recrutate in grupul tinta, carora li s-a recomandat
formarea profesionala.
Expertul de organizare FP are in responsabilitate urmatoarele actiuni necesar a fi realizate in
vederea demararii cursurilor:
identificarea lectorilor pentru fiecare curs;
contractare chirie pentru teorie si practica;
contractare hrana;
organizarea grupelor (tabele nominale), aproximativ 20 cursanti/grupa, in furnctie
de nivelul de educatie, interese si abilitati;
intocmirea si depunerea dosarului la AJPIS pentru demarare cursuri;
furnizare resurse necesare derularii cursurilor (material suport, materiale practica).
Acestia vor sprijini beneficiarii in pregatirea documentelor necesare pentru includerea lor in
formare profesionala (documente identitate, copii foaie matricola/adeverinta de la scoala,
adeverinta medicala etc), constituind dosarele individuale pentru inregistrarea la formare
profesioanala.
Expertul organizare FP preda listele catre expertii de monitorizare FP care planifica
transportul beneficiarilor la curs.
Subactivitatea va fi organizata de coordonator formare profesionala (S). Expertul gestionare
program integrat va centraliza toate informatiile si va informa echipa de selectie care
gestioneaza baza de date cu beneficiarii proiectului asupra persoanelor care sunt incluse in
formare profesionala.
Incepand cu luna 4 de implementare se vor organiza 10 grupe pentru calificare de 360 ore cu
200 persoane din GT si 4 grupe pentru initiere cu 80 de persoane fin GT.
Se va asigura ca 50% din participantii la formare profesionala sunt persoane de etnie roma si
tot intr-o pondere de 50% participantii la formare profesionala sunt femei. Dintre cele 280
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in GT participante la formare
profesionala, 45 vor fi persoane care au absolvit programul educational de tipul a doua sansa
realizat pentru completarea scolarizarii si intrunirea nivelului minim de educatie impus de
legislatie.
RESURSE NECESARE: solicitantul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru
echipa de implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie.
Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1 aparat multifunctional).
Solicitantul pune la dispozitie un autovehicol pentru deplasarea expertilor pentru
implementarea subactivitatii. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat
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urmatoarele resurse: combustibil deplasare echipa la S si P3, leasing auto P3, materiale
consumabile, echipament IT (la P3), chirie/mobilier P3, aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
J- Comunicare
U S T I F cu
I Cbeneficiarii
A T I V (note
E : telefonice, minute intalnire);
- 14 dosare complete formare profesionala (tabel participanti, documente cursanti, fisa
inscriere/contract formare profesionala, curricula/programa de instruire, cerere deschidere
curs);
- procese verbale de predare documente catre AJPIS;
- aprobarea de incepere a cursului;
- contracte chirie spatii formare profesionala;
- contracte furnizare hrana participanti.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 5.1. corespunde Activitatii 2. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 13 (Sprijin pentru accesul şi/sau
menţinerea pe piaţa muncii), furnizand conditiile necesare pentru formarea profesionala
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din GT.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea presupune organizarea grupelor de formare
profesionala adresata celor 280 persoane din GT identificate cu aceasta nevoie, reprezentand
100% dintre beneficiarii de masuri de ocupare/proiect, din care 50% vor fi de etnie roma, 50%
femei, astfel sustine direct atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45, si
indirect, prin imbunatatirea competentelor profesionale, la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.
2
.3 .SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: se va organiza cel putin un grup de formare
profesionala in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului.
Amplasamente Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 5.1:
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt implicate in masuri de
ocupare- formare profesionala
50% persoane de etnie roma
50% femei
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS
14 grupe organizate
14 cursuri aprobate AJPIS
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45.

Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10
cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de
initiere.
1 Februarie 2017 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: ocuparea pe piata legala a muncii este dificila pentru persoanele
aflate in risc de saracie si excluziune sociala, majoritatea neavand competente profesionale
sau avand competente profesionale nerelevante pentru cerintele pietei muncii. Dobandirea
sau imbunatatirea de competentele profesionale al persoanele din GT contribuie la atingerea
Obiectivului specific 2 stabilit pentru proiect.
ASOCIATIA VIS JUVENTUM RESPONSABILITATI: liderul de subactivitate este solicitantul, dar se desfasoara in colaborare
c
u
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE P
3 .
Subactivitatea
este coordonata tehnic de coordonator formare profesionala.
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE ECHIPA IMPLICATA: de la solicitant coordonatorul de FP si expertul de organizare FP,
NORD BAIA MARE expertii monitorizare FP, lectori, evaluatori curs, de la P3 coordonator GT si un expert
gestionare program integrat, cel responsabil cu sectiune adulti apti de munca din GT.
ACTIUNI DERULATE:
Expertor organizare organizeaza activitatea lectorilor si a evaluatorilor. Cei doi experti
monitorizare FP verifica zilnic prin vizite la fata locului desfasurarea cursurilor, materia predata
si prezenta cursantilor. Acesta verifica documentatia realizata de lectori pentru fiecare curs,
asigurandu-se de corectitudinea documentelor receptionate de la acesta. Aceste documente
devin documente justificative si sunt componente ale fondului documentar al proiectului, fiind
arhivate conform procedurii realizate pentru gestionarea documentelor de catre echipa de
management.
Consideram importanta monitorizarea derularii cursurilor pentru motivarea beneficiarilor de a
participa la cursuri, pentru controlul asupra prezentei, tinand cont ca subventia se va furniza in
functie de numarul de ore efectiv participate la curs si doar daca finalizeaza cursul de formare
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profesionala cu diploma de absolvire. Din experienta anterioara, cunoastem faptul ca exista
riscuri cu privire la evidenta corecta a prezentei, dorim sa eliminam riscurile cu care ne-am
confruntat in programul operational POSDRU, iar formarea profesionala sa se desfasoare in
cele mai bune conditii in special pentru a creste calitatea rezultatelor la nivel de competente
profesionale. Am identificat acest risc si am stabilit prin aceasta activitate masuri de atenuare
a riscului.
Expertii monitorizare formare profesionala confrunta prezenta realizata cu tabele de prezenta
ale lectorilor si predau situatia exacta catre coordonator FP care impreuna cu responsabilul
financiar stabileste cuantumul subventiei in functie de participarea la cursuri. Pentru acordarea
subventiei va fi realizata o procedura ce va fi adusa la cunostinta beneficiarilor pe baza de
semnatura, pentru ca acestia sa cunoasca conditiile in care vor primi subventia.
Se vor derula 10 cursuri de calificare de 360 pre, constand in 120 ore teorie si 240 ore de
practica pentru 10 grupe a cate 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
apte de munca recrutate in GT. Pentru practica grupul va fi impartit in 2 subgrupe. Se vor
derula 4 cursuri de initiere. a cate 90 de ore pentru 4 grupe a cate 20 de persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala apte de munca recrutate in GT. 50% dintre participanti
sunt de etnie roma, 50% sunt femei. Cursurile se vor organiza in conformitate cu Ordonanta
Nr. 129 /2000 privind formarea profesională a adulţilor cu toate modificarile ulterioare,
Hotararea Nr. 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, Ordinul 3973/2014 privind echivalarea
nivelurilor de calificare.
Cursurile se vor finaliza cu examen si emiterea unei diplome de absolvire calificare conform
CNFPA, in cazul cursurilor de calificare, si certificat absolvire pentru cursurile de initiere. Pana
la eliberarea diplomelor se vor elibera adeverinte pentru a putea fi folosite de beneficiari in
accesul pe piata muncii.
Expertii de gestionare program integrat vor informa coordonatorul GT despre stadiul
participarii beneficiarilor la formare profesionala pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in
interventia integrata de care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta
evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: solicitantul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru
echipa de implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie.
Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1 aparat multifunctional).
Solicitantul pune la dispozitie un autovehicol pentru deplasarea expertilor pentru
implementarea subactivitatii. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare urmatoarele
resurse: combustibil deplasare echipa la S si P3, chirie spatii cursuri S, chirie microbus S
pentru transportul cursantilor, leasing P3, subventii participanti S, hrana participanti S,
materiale consumabile, materiale pentru practica S, echipament IT (la P3), chirie/mobilier P3,
aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
J U S T I F
I C A T I V E :
Documente
justificative:
Minute monitorizare;
10 Dosare complete cursuri de calificare 360 ore, inclusiv cu eliberarea
adeverintelor/diplomelor;
4 Dosare complete cursuri de initiere, inclusiv cu eliberarea
adeverintelor/diplomelor;
14 tabele prezenta/total curs cu calcul pentru subventie
280 dispozitii de plata subventii in functie de prezenta efectiva a participantilor.
- 280 diplome calificare/certificate absolvire initiere;
Documente justificative comunicare cu furnizorul pentru gestionarea corecta a
documentelor aferente cursurilor (email-uri, note telefonice, minute intalnire);
Documente justificative comunicare cu beneficiarii pentru motivarea acestora sa
participe la cursuri (note de consiliere etc).
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 5.2. corespunde Activitatii 2. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 13 (Sprijin pentru accesul şi/sau
menţinerea pe piaţa muncii), prin furnizarea formarii profesionale la 280 persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din GT.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea sustine direct atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.
2, 4S37, 4S37.2, 4S45, si indirect, prin imbunatatirea competentelor profesionale, la atingerea
indicatorilor 4S38, 4S38.2.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: Solicitantul isi asuma continuarea furnizarii de
formare profesionala persoanelor vulnerabile, in special celor din zone marginalizate inclusiv
prin atragerea de alte fonduri/alte proiecte. Din alte resurse financiare decat cele ale
proiectului cel putin 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala altele decat
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cele din GT al proiectului vor beneficia de formare profesionala in urmatoarele 7 luni dupa
finalizarea proiectului.

Amplasamente Spatiu desfasurare Formare Profesionala - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul
Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 5.2:
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de masuri de ocupareformare profesionala
50% persoane de etnie roma
50% femei
10 cursuri calificare a cate 360 ore derulate (120 ore teorie si 240 ore practica in 2
subgrupe/curs)
200 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de calificare
200 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de subventie in functie de participare
200 adeverinte finalziare curs calificare intocmite
200 diplome calificare emise
4 cursuri de initiere a cate 90 ore derulate
80 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de initiere
80 persoane aflate in risc de saracie beneficiaza de subventie in functie de participare
80 adeverinte finalizare curs initiere intocmite
80 certificate absolvire intitiere emise
1 masura pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS
Rezultat sustenabilitate: cel putin 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
altele decat cele din GT al proiectului vor beneficia de formare profesionala in urmatoarele 7
luni dupa finalizarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45, si
indirect, prin imbunatatirea competentelor profesionale, la atingerea indicatorilor 4S38,
4S38.2.

Activitate : Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 6.1. Realizarea si
implementarea unui program de informare
si consiliere vocationala cu participarea
celor 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de
munca din grupul tinta.
1 Septembrie 2016 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: Aceasta activitate a fost identificata ca fiind necesara prin analiza
rezultatelor obtinute in studiul realizat si dupa experienta programului POSDRU. Foarte multe
persoane din zonele marginalizate stabilite pentru implementare nu au experienta in ocupare,
mai ales in cea legala. Nu au deprinderi de accesare a pietei muncii, desi sunt locuri de
munca vacate la nivel de comunitate acestia nu le cunosc, declara ca nu stiu de unde ar putea
afla ca exista locuri de munca pe care sa le acceseze. O parte dintre ei, la intrebari
suplimentare identifica AJOFM ca fiind institutia care ar putea sa le furnizeze informatii dar nu
sunt interesati sa solicite informatiile, de multe ori raspunzand ca nu are rost. Consideram
ASOCIATIA VIS JUVENTUM important ca prin acest program de informare si consiliere sa prezentam beneficiarilor
informatiile necesare pentru gasirea unui loc de munca (surse diversificate de a afla locuri de
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE munca vacante, modul de abordare a angajatorilor, pregatire pentru interviu sau pregatirea
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE unui CV), dar sa abordam si motivarea acestora pentru a deveni activi pe piata muncii.
NORD BAIA MARE Formand deprinderi necesare gasirii unui loc de munca, subactivitatea contribuie la atingerea
Obiectivului specific 2 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: liderul subactivitatii este S, implementand subactivitatea in colaborare
c
u
P 3 .
Subactivitatea
este coordonata tehnic de coordonator masuri ocupare.
ECHIPA IMPLICATA: de la S coordonator masuri ocupare, experti informare si consiliere, de
la P3 coordonator GT, expertul gestionare program integrat cu responsabilitati la adultii apti de
munca din GT, facilitatorii comunitari si expertii antidiscriminare, in colaborare cu voluntarii
ONG-ului infiintat.
ACTIUNI DERULATE: [Etapa de pregatire]- In perioada anul 1/luna 1-luna 4, coordonator
masuri ocupare si experti informare si consiliere vor elabora programul de informare si
consiliere. Programul va contine activitati structurate in 12 sedinte a cate 2 ore fiecare sedinta.
[Implementare]- La programul de consiliere vor participa toti cei 280 persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala apte de munca incluse in GT. O pondere de 50% vor fi de etnie
roma (140 din 280 vor fi persoane de etnie roma), si tot in pondere de 50% vor fi femei (140
din 280 vor fi femei). Expertul gestionare program integrat va sprijini implementarea cu
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formarea grupelor de aproximativ 15-20 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială apte de munca din comunitatea marginalizata inregistrate in grupul tinta si care
participa la masuri de ocupare. In total vor participa la programul de informare si consiliere
profesionala 280 de persoane, fiind organizate aproximativ 20 de grupuri de beneficiari.
Programul prevede evaluare initiala si evaluare finala, astfel ca se va putea masura impactul
programului. Programul va fi implementat de experti de informare si consiliere, pregatindu-i
astfel pentru cautarea unui loc de munca si actiunea de mediere a ocuparii. O sectiune din
cadrul programului va fi realizata de expertii combatere discriminare- aspect important
identificat in cadrul studiului realizat pentru fundamentarea proiectului, multe persoane din
comunitatea marginalizata au resimtit anterior discriminare in eforturile intreprinse pentru
angajare. Grupele se vor desfasura in Centrul de Resurse Comunitare.
Expertul de gestionare program integrat adulti va monitoriza furnizarea serviciului si va
informa coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de
care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: solicitantul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru
echipa de implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie.
Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1 aparat multifunctional).
Solicitantul pune la dispozitie un autovehicol pentru deplasarea expertilor pentru
implementarea subactivitatii. P1 pune la dispozitie spatiu pentru desfasurarea activitatii in
cadrul Centrului de Resurse Comunitare. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare
urmatoarele resurse: combustibil deplasare echipa la S si P3, leasing P3, materiale
consumabile, echipament IT (la P3), chirie/mobilier P3, culegere instrumente lucru P3,
aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
I C A TdeI informare
V E :
-J U S T I 1Fprogram
si consiliere profesionala (cu activitati structurate in 12
sedinte a cate 2 ore);
20 grupuri formate (tabel pentru fiecare grup)
240 procese verbale de sedinta realizate;
240 liste de prezenta;
20 de dosare cu fise de lucru.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 6.1. corespunde Activitatii 2. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 13 (Sprijin pentru accesul şi/sau
menţinerea pe piaţa muncii) urmarind realizarea si implementarea unui program structurat de
informare si consiliere profesionala.
2.RELEVANTA INDICATORI: 280 persoane din GT vor participa la masuri de ocupare
(informare si consiliere), din care 50% sunt de etnie roma, subactivitatea sustine direct
atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: S si P3 isi asuma sustenabilitatea implementarii
programului de consiliere prin organizarea de alte grupe de consiliere dupa finalizarea
proiectului, pe durata a 7 luni, prin furnizarea a minim 1 sedinta de grup pe saptamana.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 6.1:
1 program de grup de informare si consiliere ocupationala realizat (12 sedinte a cate 2 ore)
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt implicate in masuri de
ocupare- informare si consiliere vocationala
50% persoane de etnie roma
50% femei
1 masura ocupare pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS OS 4.1
20 grupe organizate
Rezultat sustenabilitate: programul va fi diseminat prin culegerea de instrumente publicata in
proiect; organizarea de alte grupe de consiliere dupa finalizarea proiectului, pe durata a 7 luni,
prin furnizarea a minim 1 sedinta de grup pe saptamana.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
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Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere
a muncii pentru 280 persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala apte de
munca din grupul tinta.
1 Septembrie 2016 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: ponderea ocuparii oficiale a persoanelor aflate în risc de sărăcie
şi excluziune socială din comunităţile marginalizate vizate de proiect este foarte mica. Mare
parte dintre ei nu au experienta in munca, intampina dificultati inclusive in etapa de cautare a
unui loc de munca. Aceste deprinderi vor fi formate prin Subactivitatea 6.1., echipa proiectului
va spriji prin Subactivitatea 6.2. accesarea pietei muncii. Prin implementarea acestei
subactivitati vom creste numarul persoanelor ocupate cu forme legale din comunitatile
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
marginalizate vizate cu cel putin 100 persoane, contribuind la Obiectivul specific 2 al
proiectului.
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE RESPONSABILITATI: S este responsabil cu aceasta subactivitate, implementata in
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE colaborare cu P3.
NORD BAIA MARE Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri ocupare.
ECHIPA IMPLICATA: in implementare vor fi implicate urmatorii experti: de la S coordonator
masuri ocupare si 3 experti mentorat, de la P3 coordonator GT, expertul gestionare program
integrat responsabil cu adultii apti de munca si facilitatori comunitari, expertii combatere
discriminare. La subactivitate vor participa si voluntarii ONG-ului infiintat.
ACTIUNI DERULATE: subactivitatea se deruleaza pe toata perioada de implementare a
proiectului.
In perioada anul 1/lunile 1-4, se va realiza un acord de parteneriat cu agentia de ocupare
judeteana, si plecand de la lista cu locurile de munca libere furnizate de AJOFM, se va realiza
o baza de date cu angajatorii din comunitatea locala. In general angajatorii evita angajarea
persoanelor fara experienta, unii au atitudini discriminatorii fata de persoanele de etnie roma.
Astfel, vom organiza intalniri cu angajatorii identificati pentru a-i consilia si a le creste
disponibilitatea de a angaja persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, inclusiv de
etnie roma, fiind informati si despre facilitatile financiare la care au acces prin proiect
(subventionare). Aceasta lista va fi in permanenta modificata in functie de ofertele de locuri de
munca vacate furnizate de AJOFM. Expertii combatere discriminare vor consilia angajatorii cu
privire la acest aspect, datorita ponderii mare de discriminare resimtita de GT (identificata in
studiu realizat pentru fundamentarea proiectului).
Toate cele 280 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune social apte de munca recrutate
in grupul tinta vor beneficia de aceasta subactivitate, estimam din experienta proiectelor
anterioare intre 5 si 10 intalniri/beneficiar, si ne asumam angajarea a cel putin 59 de persoane
pe durata proiectului prin actiunea de mediere., din care 50% vor fi persoane de etnie
roma/50% femei.
Conform art. 59 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002, expertii de mediere vor realiza
urmatoarele actiuni:
oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a
acestora;
realizare CV pentru fiecare beneficiar si furnizarea a mai multe copii fiecaruia;
medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a
cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul pe platforma de
ocupare a solicitantului;
punerea in corespondenta a candidatilor cu locurile de munca vacante conform
cerintelor locurilor de munca oferite şi în concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienţa şi
cu interesele acestora, in corespondenta cu formarea profesionala urmata in proiect;
stabilirea de contacte pentru intalnirea beneficiarilor cu potentialii angajatori;
pregatirea intalnirii dintre acestia si insotirea lor la angajatori;
pentru fiecare beneficiar se va intocmi un plan individual de mediere in care se vor
completa toate actiunile intreprinse pentru angajarea lui.
Coordonatorul masuri ocupare, sprijinit de responsabilul financiar va intocmi contractul de
subventionare a locului de munca semnat cu angajatorul, in care vor fi stabiliti termenii si
conditiile, cat si consecintele nerespectarii termenilor si conditiilor (returnarea subventiei daca
nu mentin locul de munca pentru perioada de sustenabilitate stabilita in proiect- minim 7 luni
dupa cele 12 luni care au fost subventionate).
Expertii mediere vor monitoriza respectarea contractelor semnate cu angajatorii. Acestia vor
comunica situati lunara a persoanelor mediate si angajate la expertul gestionare program
integrat adulti.
Expertul de gestionare program integrat adulti va monitoriza furnizarea serviciului si va
informa coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de
care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: solicitantul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru
echipa de implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie.
Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1 aparat multifunctional).
Solicitantul pune la dispozitie un autovehicol pentru deplasarea expertilor pentru
implementarea subactivitatii. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare urmatoarele
resurse: combustibil deplasare echipa la S si P3, subventie angajatori S, leasing P3,
chirie/mobilier P3, materiale consumabile, echipament IT (la P3), aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
U S date
T I angajatori;
F I C A T I V E :
-J baza
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- acord parteneriat cu AJOFM;
- liste saptamanale cu locuri de munca vacante din judet;
- minute intalnire angajatori, note telefonice;
- 280 planuri de mediere;
- 280 CV-uri intocmite;
- 59 contracte de subventie angajatori;
- documente financiare furnizare subventie;
- fisa monitorizare derulare contract subventie.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 6.2. corespunde Activitatii 2. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 13 (Sprijin pentru accesul şi/sau
menţinerea pe piaţa muncii) urmarind sprijirea beneficiarilor din grupul tinta pentru ocupare.
2.RELEVANTA INDICATORI: 280 de persoane vor fi asistate pentru ocupare, cel putin 59 de
persoane vor fi angajate in urma acestei subactivitati, din care minim 50% vor fi de etnie roma,
subactivitatea sustine direct atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: sustenabilitatea acestei sectiuni este asumata pe o
durata de minim 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului. In perioada sustenabilitatii
vom continua sa furnizam servicii de mediere celorlalti beneficiari din proiect care au
beneficiat de masuri de ocupare si nu au fost angajati pe perioada de implementare a
proiectului, si vom sprijini in continuare pe toti cei 59 de persoane angajate prin
implementarea Subactivitatii 6.2. in vederea pastrarii locului de munca. Astfel, vom continua
medierea cu toti cei 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul
tinta, asigurand respectarea cerintei GS CS OS 4.1. de cel putin 80% din tinta minima pe
ocupare impusa (25%).
Amplasamente Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 6.2:
280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt implicate in masuri de
ocupare- mediere
1 masura ocupare pentru GT implementata, corespunzatoare Activitatii 2 din GS CS OS 4.1
1 acord de parteneriat cu AJOFM
1 baza de date angajatori
59 persoane din GT angajate
50% persoane de etnie roma
50% femei
59 contracte de subventie semnate cu angajatori pentru subventionarea locuilui de munca
creat pentru 12 luni
Rezultat sustenabilitate: 59 locuri de munca pastrate pentru minim 7 luni dupa finalziarea
proiectului; S cu P3 vor continua furnizarea de mediere la toti beneficiarii de masuri de
ocupare dupa finalizarea proiectului minim 7 luni, asigurand respectarea cerintei GS CS OS
4.1. de cel putin 80% din tinta minima pe ocupare impusa (25%).
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.

Activitate : Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 7.1. Campanie de informare
a persoanelor din grupul tinta cu privire la
posibilitatea dezvoltarii prin subventionare
a unor initiative antreprenoriale si
asistarea celor interesati in realizarea unui
plan de afaceri.
1 Septembrie 2016 - 30 Noiembrie 2017
ASOCIATIA VIS JUVENTUM

SCOPUL SUBACTIVITATII:la nivelul intregii Romanii, comparativ cu realitatea europeana,
nivelul intitiativelor antreprenoriale este foarte mic. Cresterea numarului de initiative
antreprenoriale este obiectiv de tara. In plus, am constatat ca in comunitatile marginalizate
vizate este necesara diversificarea surselor de venit. Aceasta subactivitate are scopul de a
creste interesul beneficiarilor pentru antreprenoriat si identificarea celor cu abilitati pentru
acest tip de actiune- vital pentru sustenabilitatea initiativelor antreprenoriale. Prin facilitarea
accesului persoanelor din grupul tinta la auto-ocupare, subactivitatea va contribui la atingerea
Obiectivului specific 3 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: Solicitantul este lider in aceasta subactivitate, dar va derula actiunile in
colaborare cu P1 si P3. Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri ocupare.
ECHIPA IMPLICATA: in implementarea acestei subactivitati sunt implicati de la solicitant
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coordonatorul masuri ocupare, juristul, 2 experti infiintare si monitorizare antreprenoriat; de la
P1 expertul organziare evenimente; de la P3 coordonator GT, expert gestionare program
integrat adulti, facilitatorii comunitari si expertul organziare evenimente. La subactivitate vor
participa si voluntarii ONG-ului infiintat.
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE ACTIUNI DERULATE: Vor fi organizate seminarii prezentare antreprenoriat pentru 14 grupuri
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE formate din aproximativ 20 participanti, adresate celor 280 persoane adulte aflate in risc de
NORD BAIA MARE saracie si excluziune sociala apte de munca. Expertii organizare evenimente vor organiza
ORASUL JIBOU grupurile. Activitatea de prezentare a oportunitatilor de antreprenoriat vor fi realizate de
expertii infiintare si monitorizare antreprenoriat in colaborare cu facilitatorii comunitari. Vor fi
identificate persoanele interesate pentru dezvoltare antreprenoriala si vor organiza 4 grupuri
de lucru, minim 10 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala/grup, in care
beneficiarii interesati sa fie ajutati sa dezvolte planuri de afaceri. Se vor derula cel putin 2
intalniri/grup. Expertii infiintare si dezvoltare antreprenoriala vor fi sprijiniti in consilierea
beneficiarilor de catre jurist.
Continutul workshop-urilor: impreuna cu beneficiarii vor fi identificate domeniile de interes
pentru o initiativa antreprenoriala, va fi prezentata structura unui pland e afaceri, prezentate
modele existente on-line pe tema stabilita, sprijinit pentru completarea planului de afaceri, li se
va prezenta contractul de subventie/minimis, oportunitatile, angajamentele de cheltuire a
banilor, de monitorizare a implementarii, angajamentele de sustenabilitate si consecintele
nerespectarii acestuia.
In urma grupurilor de lucru, vor fi alcatuite minim 40 planuri de afaceri.
RESURSE NECESARE: solicitantul si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40 mp pentru
echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la internet/telefonie.
Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1 aparat multifunctional).
Solicitantul si P1 pun la dispozitie cate un autovehicol pentru deplasarea expertilor pentru
implementarea subactivitatii. P1 pune la dispozitie spatiu in cadrul centrului de resurse
comunitare infiintat. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare urmatoarele resurse:
combustibil deplasare echipa la S, P1 si P3, leasing P3, materiale consumabile, cheltuieli de
informare si publicitate workshop-uri la S, echipament IT (la P1 si P3), chirie/mobilier P3,
aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
U S Tintalnire
I F I Cbeneficiari;
A T I V E :
-J minute
- agenda workshop;
- prezentare oportunitati antreprenoriale;
- 14 tabele prezenta seminarii prezentare;
- 8 tabele prezenta workshop-uri;
- 8 minute activitate workshop;
- 40 planuri de afaceri-draft.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 7.1. corespunde Activitatii 3. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 15 (Susţinerea antreprenoriatului în
cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu) urmarind sprijirea beneficiarilor din
grupul tinta pentru dezvoltarea unor initiative antreprenoriale.
2.RELEVANTA INDICATORI: prin sprijinirea identificarii potentialilor beneficiari de
subventie/antreprenoriat si infiintare a firmelor, subactivitatea sustine direct atingerea
indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: aceasta subactivitate contribuie la sustenabilitatea
initiativelor antreprenoriale ce vor fi dezvoltate in proiect in baza contractelor de subventie,
pentru a identifica si sprijini persoanele care isi doresc sa-si asume aceasta responsabilitate,
care doresc sa porneasca o activitate economica ca forma de auto-ocupare.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
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Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 7.1:
280 persoane adulte aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca sunt
implicate in dezvoltare initiative antreprenoriale
1 seminar prezentare antreprenoriat furnizat la 14 grupuri, 280 participanti
4 grupuri de lucru formate a minim 10 persoane, 2 intalniri pe grup
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
Subactivitatea 7.2. Realizarea unui
concurs de planuri de afaceri avand la
baza o procedura transparenta de punctaj
in vederea selectarii a 25 de persoane
aflate in risc de saracie din grupul tinta
care doresc sa dezvolte initiative
antreprenoriale.
Decembrie 2017 - 30 Aprilie 2018

SCOPUL SUBACTIVITATII: diversificarea surselor de venit si de ocupare (prin autoocupare)
in comunitatea marginalizata vizata prin identificarea a 25 de propuneri de dezvoltare
antreprenoriala cu cele mai mari sanse de reusita. Subactivitatea contribuie direct la atingerea
Obiectivului specific 2 stabilit pentru proiect prin identificarea celor 40 de persoane care vor
beneficia de auto-ocupare.
RESPONSABILITATI: Solicitantul este lider in aceasta subactivitate, dar va derula actiunile in
colaborare cu P1, P3. Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri ocupare.
ECHIPA IMPLICATA: in implementarea acestei subactivitati sunt implicati de la solicitant
coordonatorul masuri ocupare, juristul, 2 experti infiintare si monitorizare antreprenoriat; de la
ASOCIATIA VIS JUVENTUM P1 expertul organizare evenimente; de la P3 coordonator GT, expert gestionare program
integrat adulti, facilitatorii comunitari si expertul organziare evenimente, expert dezvoltare
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE antreprenoriala si expert marketing. La subactivitate vor participa si voluntarii ONG-ului
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE infiintat.
NORD BAIA MARE ACTIUNI DERULATE:
ORASUL JIBOU In anul 2/lunile 4-5 se va constitui o comisie de evaluare a planurilor de afaceri. Comisia va
avea un numar impar de membrii din care vor face parte: 3 reprezentanti ai mediului de
afaceri, 1 reprezentant al unui patronat din aria de implementare a proiectului, 1 reprezentant
al camerei judetene de comert, managerul de proiect, 1 reprezentant al UAT. Echipa de
implementare va identifica in mod transparent si nediscriminatoriu invitatii speciali pentru
comisia de evaluare a planurilor de afaceri. Pentru aceasta, echipa de implementare vor
elabora in anul 2/ luna 4 o procedura de selectie a celor 3 reprezentanti ai mediului de afaceri,
reprezentantului patronatului din aria de implementare a proiectului, reprezentantului camerei
judetene de comert si reprezentantului UAT.
Dupa selectia comisiei, in anul 2/luna 6, in responsabilitatea solicitantului este elaborarea
criteriilor de selectie, astfel, echipa proiectului desemnata sa implementeze aceasta
subactivitate in colaborare cu comisia selectionata vor elabora criteriile si procedura de
selectie a celor 25 planuri de afaceri, asigurand un cadru transparent si nediscriminatoriu in
identificarea celor 25 de idei/beneficiari de contracte de subventie. Criteriile minime de la care
se va pleca sunt urmatoarele: se poate depune un singur plan de afaceri/beneficiar, expertii
din proiect indiferent de la ce partener nu pot face parte din firma propusa, prin planul de
afaceri trebuie sa se previzioneze infiintarea a cel putin 1 loc de munca, asumarea functionarii
pe o perioada de cel putin 12 luni pe perioada proiectului si minimum 7 luni dupa perioada de
implementare proiect, se exclud domeniile mentionate in GS CS 4.1. pagina 16. Grantul
solicitat poate fi de maxim 25.000 euro. Planul de afaceri trebuie sa fie propus de o persoana
cu risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta si care beneficiaza de interventie
integrata in cadrul proiectului. Trebuie respectate prvederile Schemei de ajutor de minimis,
anexa a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. cu privire la conditiile de furnizare a
subventiei pentru dezvoltare antreprenoriala. Se va puncta suplimentar propunerile care au
valoare adaugata, colaboreaza intre ele pentru cresterea sanselor de reusita, care creaza un
lant valoric cu respectarea criteriilor de întreprindere unica.
Procedura de selectie si criteriile de evaluare vor fi puse la dispozitia beneficiarilor in perioada
anul 2/luna 7, atat pe caile on-line de comunicare ale partenerilor/proiectului, cat si prin
informarea directa a persoanelor din GT care au participat la grupurile de lucru din
Subactivitatea 7.1. Informarea va fi realizata de expertii infiintare si monitorizare
antreprenoriat. Cei 2 experti antreprenoriat vor furniza orice clarificare vor avea nevoie
beneficiarii pentru depunerea planului de afaceri.
In anul 2/luna 8 se va derula un eveniment public, cu participarea voluntarilor de la ONG-ul
infiintat care vor avea rol de observator, asigurandu-se ca procedura de selectie se
implementeaza in mod transparent si nediscriminatoriu. Evenimentul va fi public, fiecare
beneficiar isi va prezenta initiativa, programati pe durata a 5 zile, pentru ca fiecare sa aiba
timpul necesar convingerii comisiei cu privire la eficienta si eficacitatea planului de afaceri
propus. Dupa cele 5 zile, comisia analizeaza fiecare plan de afaceri, puncteza planul de
afaceri pe baza criteriilor si procedurii stabilite si care a fost transmisa beneficiarilor anterior.
Ierarhia, asumata pe baza de semnatura de comisie, cu observatiile voluntarilor de la ONG,
se publica pe caile de comunicare on-line ale partenerilor si proiectului, si se afiseaza atat la
sediul solicitantului cat si a sediul partenerilor. Se selecteaza in baza ierarhiei de punctaj 25
de propuneri/planuri de afaceri in vederea finantarii, urmatorii 5 vor intra pe o lista de rezerva
in caz ca exista beneficiari care renunta la semnarea contractului. Fiecare beneficiar care a
participat va fi informat in scris despre rezultatul procedurii de selectie in ceea ce in priveste
(selectat, lista de rezerva, nu a fost selectat).
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RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1
aparat multifunctional). Solicitantul si P1 pun la dispozitie cate un autovehicol pentru
deplasarea expertilor pentru implementarea subactivitatii. P1 pune la dispozitie spatiu in
cadrul centrului de resurse comunitare infiintat. Pentru implementarea subactivitatii sunt
necesare urmatoarele resurse: combustibil deplasare echipa la S, P1 si P3, leasing P3,
materiale consumabile, echipament IT (la P1 si P3), hrana participanti S, aplicatia informatica
G
T
P
D 3O . C U M E N T E
U S T I F
I C Acomisie
T I V selectie;
E :
-J procedura
selectie
- comisie selectie stabilita (6 actori sociali reprezentativi selectionati, managerul de proiect);
- tabel nominal comisie selectie formata din 7 persoane;
- procedura jurizare planuri de afaceri elaborate (criterii jurizare concrete);
- minute informare beneficiari cu privire la criteriile si procedura de selectie;
- minute consiliere beneficiari pentru realizarea planului de afaceri;
- minim 40 planuri de afaceri inregistrate;
- minim 40 de prezentari de planuri de afaceri;
- 1 lista rezultate afisata pe canalele de comunicare on-line a partenerilor si proiectului, la
sediul solicitantului si a partemerilor;
- informare scrisa a beneficiarilor cu privire la rezultatele concursului.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 7.2. corespunde Activitatii 3. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 15 (Susţinerea antreprenoriatului în
cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu) urmarind sprijirea beneficiarilor din
grupul tinta pentru dezvoltarea unor initiative antreprenoriale.
2.RELEVANTA INDICATORI: prin identificarea beneficiarilor de minimis, subactivitatea
sustine direct atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: prin criteriile de selectie aferente concursul de
planuri de afaceri se impune sustenabilitatea initiativelor de antreprenoriat pe o durata de
minim 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului.
Amplasamente Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 7.2:
1 eveniment concurs planuri de afaceri
1 procedura selectie comisie evaluare planuri de afaceri
1 comisie de 7 persoane infiintata conform GS CS OS 4.1
1 procedura jurizare planuri de afaceri
40 de planuri de afaceri participante si prezentate comisiei
1 lista rezultate jurizare
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.

Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si
dezvoltarii celor 25 de initiative
antreprenoriale selectate in urma
concursului.
2 Mai 2018 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: furnizarea in baza a 25 de contracte de subventie fondurile
pentru dezvoltare antreprenoriala in comunitatea marginalizata vizata in proiect.
Subactivitatea contribuie direct la atingerea Obiectivului specific 2 stabilit pentru proiect prin
cele 25 de contracte de subventie in baza carora se vor crea 25 de locuri de munca si se vor
diversifica sursele de venit din comunitatile marginalizate vizate in proiect.
RESPONSABILITATI: solicitantul este lider in aceasta subactivitate, dar va derula actiunile in
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
colaborare cu P1, si P3.
Subactivitatea este coordonata direct de managerul de proiect datorita complexitatii
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE subactivitatii, impactului financiar si prevederilor de sustenabilitate.
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE ECHIPA IMPLICATA: in implementarea acestei subactivitati sunt implicati de la solicitant
NORD BAIA MARE coordonatorul masuri ocupare, juristul, 2 experti infiintare si monitorizare antreprenoriat; de la
ORASUL JIBOU P1 expertul organizare evenimente; de la P3 coordonator GT, expert gestionare program
integrat adulti, expert combatere discriminare si expertul organizare evenimente, expert
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dezvoltare antreprenoriala si expert marketing. La subactivitate vor participa si voluntarii ONGului infiintat.
ACTIUNI DERULATE: coordonatorul masuri ocupare in colaborare cu juristul, cu coordonarea
directa a managerului de proiect si responsabilului financiar, vor realiza contractul de
subventie si vor consilia pe toti cei 25 beneficiari selectati prin Subactivitatea 7.2. cu privire la
prevederile contractuale. Contractele vor contine toate conditiile impuse de Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. si anexa ce clarifica Schema de ajutor de minimis (12
luni functionare pe durata proiectului, minim 7 luni dupa finalizare, cel putin 1 loc de munca
pastrat inclusiv pe perioada de sustenabilitate, etc). De asemenea contractul va prevedea
suma furnizata si conditiile de eligibilitate a cheltuielilor, consecintele pentru nerespectarea
prevederilor contractuale.
Toate cele 25 de persoane in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de
contracte de subventie antreprenoriat vor beneficia de aceasta subactivitate:
(1) in primele 2 luni dupa semnarea contractului de subventie se va derula etapa de infiintare
a firmelor conform preocedurilor date de legislatia din Romania. Cei 25 de beneficiari vor fi
sprijiniti in realizarea documentelor necesare si parcursul care il au de facut pentru infiintare
(intocmire dosar) de catre jurist si expertii infiintare si monitorizare antreprenoriat.
Rezervarea denumirii, intocmire act (copii buletine asociati/administrator, act constitutiv,
declaratii pe prorpie raspundere calitatea de asociat/administrator, depunere capital social la
banca intr-un cont de capital, inmatricularea la registrul comertului cu completarea tipizatelor
de la registrul comertului, eliberare certificat de inregistrate, certificate constatoare de
autorizare a activitatii sediu/punct de lucru/terti. Obtinerea de autorizatii necesare functionarii
in functie de obiectul/obiectele de activitate. Se transforma contul de capital in cont curent. Se
realizeaza stampila cu CUI si numar inmatriculare ale firmei.
Se fac cele 25 de contracte de munca.
(2) Vor fi sprijiniti pe toata durata proiectului pentru orice modificare au nevoie in functionarea
firmelor infiintate de catre jurist si expertii infiintare si monitorizare antreprenoriat.
(3) Pe toata durata proiectului vor beneficia de consultanta in functionarea si dezvoltarea
firmelor infiintate: clarificarea planurilor de afaceri si monitorizarea implementarii lui, realizarea
unui plan de contingenta, realizarea achizitiilor prevazute, realizarea unui plan de marketingpentru acestea vor fi sprijiniti de expertii dezvoltare antreprenoriala si marketing. Acestia vor
pregati si implementa o instruire in dezvoltarea de competente antreprenoriala- instruire
informala, finalizata cu certificat de participare.
De asemenea vor mai fi sprijiniti in realizarea documentelor si procedurilor necesare
functionarii de tipul organigramei, fise de post, contracte munca, proceduri interne, avize daca
este cazul etc, pentru acestea vor fi sprijiniti de jurisc si expertii infiintare si monitorizate
antreprenoriat. Pe durata proiectului expertii antreprenoriat vor furniza zilnic sprijin. Scopul
consultantei este de a defini serviciile, modul concret de furnizare a lor, de a identifica, crea si
dezvolta un portofoliu de clienti inca din perioada proiectului, atragerea a cat mai multe
resurse de colaborare si de sprijin existente la nivel de comunitate. Expertii implicati se vor
asigura ca se respecta principiile de dezvoltare durabila (gestionare, reciclare si reutilizarea
deseurilor) in afacerile infiintate.
(3)In consultanta vor fi implicati antreprenori locali care au dezvoltate cu succes afaceri,
voluntari ai ONG-ului infiintat. Lunar se va realiza o intalnire intre cei 25 de beneficiari de
contracte subventie care au devenit antreprenori cu aceste persoane relevante pentru
dezvoltarea lor antreprenoriala (16 intalniri). Dorim ca acestia sa functioneze pe principiul
„business-angel” pentru beneficiarii proiectului, utilizand astfel cat mai multe resurse de sprijin
din comunitate pentru a asigura functionarea afacerilor infiintate. Implicand aceste persoane
sprijinim afacerile infiintate si prin asigurarea unei vizibilitati in mediul de afaceri, poate chiar
identificand potentiali clienti pentre acestia. De asemenea, aceste intalniri mai au scopul de a
genera un schimb de bune practici intre beneficiari, ca acestia sa se sprijine reciproc sa invete
de succesul celorlalti dar si din nereusite care le au, si sa ramana intr-un context de
relationate si sprijin reciproc si dupa finalizarea proiectului. Este important ca cei care au
servicii complementare sa-si uneasca resursele si fortele in dezvoltarea portofoliului de clienti.
De asemenea este important pentru a combate fenomenul de discriminare existent la nivelul
comunitatii care ar putea genera efecte negative in ceea ce priveste functionarea firmelor
infiintate. Sunt implicati expertii de organizare evenimente si expertii combatere discriminare,
in colaborare cu expertii infiintare si monitorizare antreprenoriat.
(4) Se va realiza un film de prezentare a initiativelor antreprenoriale puse in practica pe de o
parte ca masura de dezvoltare a acestora, dar mai ale ca masura de combatere a
discriminarii, evidentierea rezultatelor obtinute de grupul tinta (persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala, in special persoane de etnie roma). Este necesara
subcontractarea serviciului de realizare si difuzare a lui pe canalele de televiziune locala.
Consultanta este vitala pentru functionarea pe termen lung a firmelor infiintate si asigurarea
impactului scontat in utilizarea acestor fonduri. Sunt implicati expertii de organizare
evenimente si expertii combatere discriminare.
Expertii infiintare si dezvoltare antreprenoriala vor asigura monitrizarea contractelor de
subventie inclusiv in etapa de sustenabilitate.
Expertul de gestionare program integrat pentru adulti va monitoriza furnizarea serviciului si va
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informa coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de
care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1
aparat multifunctional). Solicitantul pune la dispozitie un autovehicol pentru deplasarea
expertilor pentru implementarea subactivitatii. Pentru implementarea subactivitatii sunt
necesare urmatoarele resurse: subventii finantare initiative antreprenoriale, combustibil
deplasare echipa la S si P3, leasing P3, materiale consumabile, materiale informare si
publicitate, hrana participanti evenimente (16 intalniri lunare), film prezentare initiative
antreprenoriale/nediscriminare, echipament IT (la P1 si P3), chirie/mobilier P3, aplicatia
informatica GT
P
D O C3 U M . E N T E
U contracte
S T I F de
I Csubventie
A T I V semnate;
E :
-J 25
- 25 dosare infiintare firma;
- minute consultanta;
- 1 film de prezentare realizat, difuzat pe canalele de televiziune locala;
- 16 tabele prezenta intalniri lunare.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 7.3. corespunde Activitatii 3. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 15 (Susţinerea antreprenoriatului în
cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu) urmarind sprijirea beneficiarilor din
grupul tinta pentru dezvoltarea unor initiative antreprenoriale.
2.RELEVANTA INDICATORI: sprijinind infiintarea si functionarea initiativelor antreprenoriale,
subactivitatea sustine direct atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: aceasta subactivitate are un impact direct asupra
asigurarii conditiilor de sustenabilitate impuse de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice 4.1.,
sustenabilitatea asumata in proiect in ceea ce priveste initiativele antreprenoriale dezvoltate in
baza contractelor de subventie presupune continuarea funcţionării lor, inclusiv menţinerea
locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 7 luni de zile de la finalizarea perioadei
obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni pe perioada proiectului.
Amplasamente Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 7.3:
25 contracte de subventie minimis/antreprenoriat semnate
25 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din GT beneficiaza de contracte de
subventie antreprenoriat
25 de initiative antreprenoriale dezvoltate
25 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din GT beneficiaza de consultanta
in domeniul antreprenoriat
25 de locuri de munca create
1 modul instruire non-formala antreprenoriat
40 de participanti la modulul de instruire
1 film sprijin antreprenoriat/sprijinire nediscriminare beneficiari pe piata locala
16 intalniri intre beneficiarii de contract subventie antreprenoriat cu actori relevanti din
comunitate (alti antreprenori, reprezentanti ai institutiilor publice etc)- aprox 40
persoane/intalnire
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45.
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Activitate : Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta
pentru cresterea participarii copiilor la
educatie prin insotirea acestora la scoala.
2 Decembrie 2016 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: chiar si in cazurile in care sunt inscrisi oficial, participarea copiilor
din comunitatea marginalizata la educatie este foarte scazuta, cu un impact negativ pe termen
lung asupra calitatii vietii (doar aprox 70% dintre ei, procent mult mai mare de abandon decat
media nationala). Este important sa se implementeze masuri de imbunatire a participarii lor la
educatie, putand apoi actiona in scopul imbunatirii calitatii rezultatelor obtinute de ei in
ASOCIATIA VIS JUVENTUM procesul educativ. O cauza este slaba motivatie a parintilor acestora, astfel ca au fost
prevazute masuri pentru corectarea acestei situatii: educatia parintilor (parenting) si suplinirea
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA dezinteresului acestora in participarea copiilor la scoala. De aici nevoia de asigurare a unor
JIBOU actiuni practice de tipul pregatirii copiilor pentru scoala (trezit, imbracat, spalat), si asigurarea
deplasarii efective la scoala. Sprijinul acordat pentru participarea copiilor la educatie
contribuie la atingerea Obiectivului specific 3 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: liderul subactivitatii este P2, implementand activitatea in colaborare cu
P3, realizat in colaborare cu voluntari din comunitate.
Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator GT.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, coordonator GT, expert gestionare
program integrat responsabil cu copiii, experti activitati cu copiii, implicand voluntari din ONGul infiintat.
ACTIUNI DERULATE: Activitatea se va implementa pe toata durata proiectului, intermitent,
tinand cont de vacantele scolare, fiind dependenta de structura anului scolar.
[Implementare]- 2 activitati cu copiii vor avea in atributii realizarea acestei subactivitati.
Caracterul inovator al acestei subactivitati este implicarea celor 4 ingrijitoare prevazute cu
norme a cate 6 luni. Vor fi femei rome care initial vor participa la curs de formare profesionala
in competente „ingrijire copii”, si care vor fi angajate in echipa proiectului, succesiv, cate 6 luni.
Ele vor contribui la mai multe subactivitati care sunt adresate copiilor. Aceasta implicare are
multiple valente: pe de o parte implicand persoane din comunitatea lor vom creste sansele de
reusita a activitatilor, iar pe de alta parte, participand la activitatile de educatie vor putea
observa direct beneficiul copiilor pentru participarea la scoala si vor deveni poli de influenta
pozitiva in comunitate in ceea ce priveste participarea copiilor la educatie. In al treilea rand,
este o masura de combatere a discriminarii, angajarea de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala de etnie roma in echipa de proiect, va demonstra comunitatii marginalizate
ca interesul proiectului este de a contribui alaturi de ei la imbunatatirea calitatii vietii. Si nu in
ultimul rand, aceasta initiativa va genera experienta de munca pentru cele 4 femei formate
profesional si angajate in echipa proiectului, experienta ce le va folosi pentru gasirea unui alt
loc de munca.
In fiecare dimineata expertii activitati copii si ingrijitoarea (pe rand toate cele 4) se vor asigura
ca beneficiarii copii din grupul tinta sunt pregatiti pentru participarea la educatie. Zilnic vor tine
legatura cu coordonatorul masuri educationale pentru identificarea celor absenti si vor verifica
motivul absentei. Daca nu exista nici un motiv obiectiv pentru care copilul nu a mers la scoala
va sprijini copilul sa mearga la scoala.
Expertul gestionare program integrat cu responsabilitati GT copii va monitoriza furnizarea
serviciului si va informa coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in
interventia integrata de care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta
evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: combustibil
deplasare echipa teren la P3, materiale consumabile, echipament IT (la P2 si P3), aplicatia
informatica GT
P O C3 U M . E N T E
D
J-tabel
U Snominal
T I F Iabsenta
C A Tzilnica
I V E :
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 8.1. corespunde Activitatii 1. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 12 - Activitatea 1. Sprijin pentru
creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi
preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii
a şcolii) prin acordarea unor pachete integrate.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea, prin furnizarea unui sprijin la 200 copii aflati in
risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta din comunitatea marginalziata
vizata, contribuie la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45 (50% dintre ei vor fi de etnie
roma).
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata
pe o durata de minim 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului de catre solicitant, prin
resursele umane proprii si persoanele cu care s-a colaborat din comunitatea marginalizata in
baza de contract de munca pe perioada determinata.
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Amplasamente Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 8.1:
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
servicii de sprijin pentru participarea la educatie (minim 50% de etnie roma si minim 50% fete)
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana
calda zilnica la toti copii inclusi in grupul
tinta in zilele in care acestia frecventeaza
sistemul de educatie.
2 Decembrie 2016 - 31 August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: Este important sa se implementeze masuri de imbunatire a
participarii lor la educatie, putand apoi actiona in scopul imbunatirii calitatii rezultatelor
obtinute de ei in procesul educativ. Pe de alta parte, o nevoie a copiilor aflati in risc de saracie
si excluziune sociala este hrana sanatoasa, adaptata nevoilor lor de crestere armonioasa.
Lipsa veniturilor din gospodarie face ca hrana copiilor sa nu fie suficienta, sanatoasa. (World
Vision România: „250.000 copii se culca zilnic flamanzi in Romania”- comunitatea vizata fiind
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
una cu majore probleme de asigurare a venitului necesar pentru asigurarea nevoilor zilnice,
inclusiv cele legate de hrana). Sprijinul acordat pentru participarea copiilor la educatie
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA contribuie la atingerea Obiectivului specific 3 stabilit pentru proiect.
JIBOU RESPONSABILITATI: lider de subactivitate este P2, derulata in colaborare cu P3.
Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri educationale.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, coordonator GT, expert gestionare
program integrat copii, ingrijitoare (succesiv 4 femei angajate din comunitatea marginalizata
vizata).
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se va implementa pe toata durata proiectului,
intermitent, tinand cont de vacantele scolare, fiind dependenta de structura anului scolar. De
hrana calda vor beneficia 200 copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala identificati si
recutati in grupul tinta. Dintre acestia cel putin 50% vor fi de etnie roma.
[Etapa de pregatire]- In perioada anul 1/lunile 4-5 activitatea este in etapa de organizare.
Echipa de management va realiza achizitia serviciului de catering. Expertii din echipa de
implementare implicati vor realiza o procedura de furnizare a acestui serviciu care sa fie
asumata de catre parinte sau tutore.
[Implementare]- Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor,
primirea hranei calde va fi conditionata de prezenta acestora pe timpul activitatilor de tip
afterschool realizate in Subactivitatea 8.4., fiind astfel implicate cele 10 cadre didactice din
echipa de implementare ale (P2) care desfasoara activitatea afterschool. Ne dorim astfel sa
motivam copiii sa ramana intr-o activitate structurata, cu valente educative (afterschool).
Hrana va fi furnizata pe durata anului scolar.
Monitorizarea acestei activitati se va realiza de catre coordonator masuri educationale de la
P2, in baza prezentelor zilnice care va sta la realizarea unei comenzi zilnice de numar portii
(pt efiecientizarea costurilor), si a unui proces verbal de predare/primire intocmit zilnic cu
furnizorul.
Primirea serviciului va fi consemnat in baza de date gestionata de echipa de selectie pentru
evidentierea serviciului primit de copii in cadrul proiectului.
RESURSE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de implementare,
mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. P2 pune la dispozitie spatii
pentru furnizarea hranei la copii. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare de
achizitionat urmatoarele resurse: combustibil deplasare echipa teren la P3, materiale
consumabile, echipament IT (la P2 si P3), serviciu externalizat de furnizarea hranei la P2,
aplicatia informatica GT P3.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 dosar achizitie servicii catering;
- 1 procedura furnizare hrana copii;
- proces verbal luare la cunostinta 200 parinti/tutori;
-tabel nominal prezenta zilnica
-proces verbal predare/primire hrana zilnica.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 8.2. corespunde Activitatii 1 din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 12 (Sprijin pentru creşterea accesului şi
participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi preşcolar), învăţământ
primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii) prin
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acordarea unor pachete integrate.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea, prin furnizarea unui sprijin la 200 copii aflati in
risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta din comunitatea marginalizata
vizata, contribuie la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45 (50% dintre ei vor fi de etnie
roma).
Amplasamente Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 8.2:
1 procedura de acordare a hranei calde pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor
1 procedura de achizitie servicii catering (minim 50% de etnie roma si minim 50% fete)
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
hrana calda
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.

Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin
direct in cuantum de maxim 1.000
lei/copil/an scolar.
Decembrie 2016 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: chiar si in cazurile in care sunt inscrisi oficial, participarea copiilor
din comunitatea marginalizata la educatie este foarte scazuta, cu un impact negativ pe termen
lung asupra calitatii vietii. Este important sa se implementeze masuri de imbunatire a
participarii lor la educatie, putand apoi actiona in scopul imbunatirii calitatii rezultatelor
obtinute de ei in procesul educativ. Neparticiparea la scoala de multe ori este motivata cu
ASOCIATIA VIS JUVENTUM lipsa obiectelor necesare participarii, a lipsei banilor pentru asigurarea acestor obiecte (haine,
incaltaminte, rechizite). Sprijinul acordat pentru participarea copiilor la educatie contribuie la
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA atingerea Obiectivului specific 3 stabilit pentru proiect.
JIBOU RESPONSABILITATI: liderul subactivitatii este P2, realizat in colaborare cu P3.
Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri educationale.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, cadre didactice afterschool,
coordonator GT, expert gestionare program integrat copii, in colaborare cu voluntari din ONG
infiintat.
ACTIUNI DERULATE: S-a estimat ca pe durata proiectului 200 copii aflati in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata vizata inclusi in GT vor fi sprijiniti pe durata a
5 semestre scolare, bugetul aferent unui an scolar fiind impartit in 2, pentru fiecare semestru,
pentru a se putea raporta serviciul la prezenta copiilor la educatie.
[Etapa de pregatire]- In perioada anul 1/lunile 4-5 activitatea este in etapa de organizare. Se
va realiza o procedura de furnizare a acestui serviciu care sa fie asumata de catre parinte sau
tutore in care se vor stabili conditiile de furnizare a sprijinului.
Ne propunem sa furnizam produse necesare copiilor pentru participarea la scoala
(imbracaminte, incaltaminte, rechizite, articole de igiena etc). Produsele se vor acorda
conform structurii anului scolar (semestrial). Beneficiarii, copii recrutati in GT, pentru a putea
primi sprijinul trebuie sa aiba prezenta in pondere de peste 80% la educatie, si sa aiba note de
trecere.
Se va realiza o procedura de achizitie produse in corelatie cu nevoile de produse identificate
la numarul de copii din grupul tinta. La momentul furnizarii comenzii sunt necesare informatii
actualizate semestrial obtinute de expertii suport despre marimilor obiectelor de imbracaminte
si incaltaminte stabilite pentru achizitionat.
[Implementare]- Se stabileste semestrial lista copiilor care corespund criteriilor conform
procedurii elaborate. In functie de aceste informatii se stabileste lista de produse si se face
comanda efectiva de la furnizor. Expertul gestionare program integrat in colaborare cu cadrele
didactice afterschool strang informatiile necesare comenzii (copii, marimi imbracaminte,
incaltaminte, tipuri rechizite in furnctie de nivelul educational etc), le predau expertului achizitii,
iar dupa furnizarea produselor realizeaza si furnizeaza pachetele pe baza de semnatura
parintilor/tutorilor copiilor din grupul tinta semestrial.
Planificarea si monitorizarea subactivitatii este realizata de coordonator masuri educationale.
Expert gestionare program integrat copii vor monitoriza furnizarea serviciului si vor informa
coordonatorul managementului de caz pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia
integrata de care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a
gradului de indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: combustibil
deplasare echipa teren la P3, materiale consumabile, echipament IT (la P2 si P3), achizitie
produse sprijin copii (imbracaminte, incaltaminte, rechizite, articole de igiena in cuantul de
1.000 lei/an scolar/copil), aplicatia informatica GT P3.
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D O C U M E N T E
-J 1
U dosar
S T I Fachizitie
I C A T produse
I V E : pentru 200 copii pentru 5 semestre scolare (500
lei/semestru/copil);
- lista produse sprijin participare la educatie;
- 1 procedura furnizare sprijin;
- proces verbal luare la cunostinta a 200 parinti/tutori;
- tabel nominal semestrial cu situatia participarii fiecarui copil la sistemul de invatamant si
activitatile proiectului;
- tabele nominale semestriale de evidenta a marimilor la imbracaminte si incaltaminte a celor
200 copii din GT;
- procese verbale de predare/primire a produselor catre parintele/tutorele fiecarui copil.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 8.3. corespunde Activitatii 1. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 12 - Activitatea 1. Sprijin pentru
creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi
preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii
a şcolii) prin acordarea unor pachete integrate.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea, prin furnizarea unui sprijin la 200 copii aflati in
risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta din comunitatea marginalizata
vizata, contribuie la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45 (50% dintre ei vor fi de etnie
roma).
3 . S U S T E N A B I L I T A T E A
S
U B A C T acestei
I V I subactivitati
T A T I I este
:
Sustenabilitatea
asumata pe o durata de minim 12 luni de la
finalizarea implementarii proiectului de catre P3, in colaborare cu voluntari. Se vor realiza
campanii de donatii la nivelul comunitatii, astfel incat sa se continue furnizarea de bunuri
necesare participarii la scoala.
Amplasamente
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 8.3:
1 procedura de acordare a sprijinului pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor
1 procedura de achizitie produse
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta (minim 50% de
etnie roma si minim 50% fete), beneficiaza de sprijin pentru participarea la educatie asigurat
prin furnizarea de obiecte necesare participarii la educatie (rechizite,
imbracaminte/incaltaminte, produse de igiena) pentru 5 semestre scolare
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: pe durata a minim 7 luni dupa incheierea proiectului, in colaborare cu
ONG-ul infiintat, P3 va organiza campanii de strangere fonduri/donatii, pentru a continua
sprijinirea copiilor si dupa finalizarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii
alternative si/sau complementare la
educatie (activitatii de educatie de tipul
afterschool/scoala de dupa scoala/
activitati extracurriculare) pentru toti cei
200 de copii din grupul tinta.
Decembrie 2016 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: La studiul in teren s-a identificat faptul ca dupa finalizarea
cursurilor copii nu sunt supravegheati de adulti, nici pentru realizarea temelor pentru acasa
nici in timpul tiber- aceasta in situatia in care participa la scoala. Atat pentru cei care merg la
scoala/graditita, cat si pentru cei care au abandonat, alternativa de petrecere a timpul din zi
fara scoala/graditita este strada (in trafic, in compania persoanelor cu experienta de abuz de
substante sau alcool, intr-un mediu violent, inconjurati de persoane cu comportament deviant
sau chiar intractional). S-a identificat astfel nevoia de a organiza activitati de tipul afterschool,
atat pentru cresterea calitatii rezultatelor scolare (teme pentru acasa, sedimentare informatii),
ASOCIATIA VIS JUVENTUM cat si pentru a fi intr-un mediu pozitiv pentru dezvoltarea lor personala, supravegheati. Prin
servicii alternative si de suport la sistemul educational, vom imbunatati rezultatele scolare ale
ORASUL JIBOU copiilor aflati in risc de saracie si excluziune sociala, astfel subactivitatea contribuie la
atingerea Obiectivului specific 3 stabilit pentru proiect.
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA RESPONSABILITATI: liderul subactivitatii este P2, dar desfasoara actiunile in colaborare cu
JIBOU P 1
si
P 3 .
Subactivitatea
este coordonata tehnic de coordonator masuri educationale.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, 10 cadre didactice afterschool,
coordonator GT, expert gestionare program integrat copii, experti activitati copii (afterschool),
cele 4 ingrijitoare in contracte succesive, facilitator comunitar, expertii organizare evenimente,
cu participarea voluntarilor din ONG-ul infiintat.
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea 4.2. se realizeaza pe intreaga perioada a proiectului si
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vor participa toti cei 200 copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul
tinta, inclusiv in perioada vacantei scolare.
Pe durata a 5 semestre scolare se va furniza program de tipul „scoala de dupa scoala”
(afterschool). In vacantele scolare se vor organiza activitati extracurriculare.
„Scoala de dupa scoala” se va implementa conform Ordinului privind aprobarea metodologiei
de organizare a programului SDS Nr. 5.349 din 7 septembrie 2011 cu Anexele aferente
(metodologia de organizare a programului, contract de parteneriat şcoală-familie).
Se vor organiza 10 grupe de copii pentru afterschool, de fiecare grupa ocupandu-se un cadru
didactic. Programul afterschool va dura zilnic intre 3 si 4 ore, astfel incat impreuna cu
programul de scoala, sa nu se depaseasca 8 ore de program zilnic, considerand important sa
aiba suficient timp liber pentru relaxare si miscare (conform normelor legislative cu privire la
programul scoala de dupa scoala). In timpul programului de afterschool, copii care au fost
prezenti la programul de invatamant institutionalizat vor servi masa.
Actiuni realizate in cadrul programului afterschool/scoala de dupa scoala:
a)
asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în
învăţare;
b)
activităţi de suport pentru efectuarea temelor;
c)
activităţi remediale, recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
d)
servicii de logopedie.
e)
activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
f
activităţi de încurajare a lecturii independente si de dezvoltare a cunostintelor
)
generale.
Aceasta actiune este implementata de cadrele didactice afterschool (P2).
La programul „scoala de dupa scoala” vor contribui cele 4 ingrijitoare (beneficiare din GT cu
contracte succesive de 6 luni). Cei 2 experti activitati cu copiii afterschool vor furniza serviciile
specializate (logopedie, activitati remediale, asistare individualizata), la toate cele 10 grupe.
De asemenea, vor instrui cadrele didactice in tehnici moderne si interactive de lucru cu copiii,
vor furniza consultanta in implementarea acestor tehnici pentru a genera o schimbare a
calitatii actului educativ.
Pe durata vacantelor scolare se vor organiza activitati extracurriculare. Se vor organiza si
implementa 8 activitati extracurriculare vor fi de tipul unor concursuri pe diferite tematici,
excursii, participarea la locuri de joaca, vizite muzee etc in baza unei metodologii care sa
incurajeze frecventarea sistemului educational. Ne dorim ca astfel sa contribuim la cresterea
motivatiei copiilor din grupul tinta de a participa la activitatile de educatie formala, dar si pentru
cresterea interesului copiilor din comunitatea marginalizata pentru a participa la activitatile
proiectului (includerea lor in grupul tinta).
Fiecare activitate extracurriculara se va implementa conform procedurilor furnizate de sistemul
de invatamant (dosarul activitatii, inclusiv acordul parintilor). Activitatile extracurriculare se vor
realiza de catre experti activitati copii (afterschool), cele 4 ingrijitoare in contracte succesive,
facilitator comunitar, expertii organizare evenimente, cu participarea voluntarilor din ONG-ul
infiintat, in functie de specificul fiecarei activitati programate.
Expertul gestionare program integrat copii va monitoriza furnizarea serviciului si va informa
coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de care
beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: atat P1 cat si P2 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40 mp pentru
echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la internet/telefonie.
Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse:
combustibil deplasare echipa la P3, materiale consumabile, echipament IT (la P1, P2, P3),
hrana participanti 8 activitati extracurriculare P3, materiale informare si publicitate,
chirie/mobilier P3, aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
U S Tprezenta
I F I Czilnica
A T la
I Vafterschool;
E :
-J tabele
- programa zilnica cu activitatile propuse;
- 8 dosare activitati extracurriculare (plan de activitate, acord parinte/tutore, tabel nominal
participanti).
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 8.4. corespunde Activitatii 1. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 12 - Activitatea 1. Sprijin pentru
creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi
preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii
a şcolii) prin furnizarea de activitati de tipul afterschool la 200 copii din grupul tinta.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea, prin furnizarea serviciilor de tipul afterschool la
200 copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta din comunitatea
marginalizata vizata contribuim la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45 (50% dintre ei
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vor fi de etnie roma).
3 . S U S T E N A B I L I T A T E A
S
U B A C T acestei
I V I subactivitati
T A T I I este
:
Sustenabilitatea
asumata pe o durata de minim 7 luni de la
finalizarea implementarii proiectului de catre P3 in colaborare cu voluntari ai ONG-ului infiintat
vor continua subactivitatea cu realizarea trimestriala a cate unei activitati extracurriculare.
Amplasamente Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 8.4:
200 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta (minim 50% de
etnie roma si minim 50% fete) beneficiaza de activitatii de educatie de tipul afterschool/scoala
de dupa scoala si activitati extracurriculare
5 semestre de activitate de tipul „scoala de dupa scoala”
8 actiuni extracurriculare implementate
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de
minim 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului de catre P3 in colaborare cu voluntari ai
ONG-ului infiintat vor continua subactivitatea cu realizarea trimestriala a cate unei activitati
extracurriculare.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Subactivitatea 8.5. Implementarea unui
program de parenting cu participarea a cel
putin 1 parinte/tutore pentru fiecare copil
din grupul tinta.
Septembrie 2016 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: chiar si in cazurile in care sunt inscrisi oficial, participarea copiilor
din comunitatea marginalizata la educatie este foarte scazuta, in special datorita
dezinteresului parintilor acestora fata de educatie, cu un impact negativ pe termen lung
asupra calitatii vietii. Este important sa se implementeze masuri de imbunatire a participarii lor
la educatie, cu o interventie sustenabila, cu impact pe termen lung, in schimbarea atitudinii
parintilor/tutorilor fata de educatie, intelegerea importantei acesteia pentru binele copilului lor,
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
putand apoi actiona in scopul imbunatirii calitatii rezultatelor obtinute de copii in procesul
educativ. Ca actiune de constientizare a parintilor cu privire la importanta educatiei,
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA subactivitate contribuie la atingerea Obiectivului specific 3 stabilit pentru proiect.
JIBOU RESPONSABILITATI: rolul de lider in subactivitate este al P2, cu implicarea P3.
Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri educationale.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, coordonator GT, expert gestionare
program integrat copii, facilitator comunitar, cei 4 experti activitati cu copii.
ACTIUNI DERULATE: subactivitatea se va implementa pe toata durata proiectului.
In primele 3 luni de implementare se va elabora programul de parenting. Programul va fi
compus din cel putin 6 sedinte de grup de aproximativ 2 ore si va fi implementat in grupuri de
maxim 15 parinti/tutori, pentru 200 de parinti/tutori ai copiilor selectionati in grupul tinta. Vor fi
realizate aproximativ 15 grupe de parinti/tutori. Programul va fi elaborat de cei 4 experti
activitati copii. Expertul gestionare program integrat copii va organiza grupele de parinti/tutori
in colaborare cu coordonatorul masuri educationale. Programul va fi implementat de 4 experti
activitati copii cu sprijinul facilitatorului. Fisele aferente activitatilor dupa ce vor fi completate
vor face parte din fondul documentar al proiectului. Cu ocazia fiecarei sedinte de va realiza un
raport de sedinta. Subactivitatea se va realiza in scoala partenera.
Expertul gestionare program integrat copii va monitoriza furnizarea serviciului si va informa
coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de care
beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. P2 pune la
dispozitie spatii pentru implementarea programului de parenting (sali de clasa). Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: combustibil
deplasare echipa P3, leasing la P3, materiale consumabile, echipament IT (la P2 si P3),
materiale de informare si publicitate, culegere instrumente de lucru P3, chirie/mobilier P3,
aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
J- 1Uprogram
S T I F
I Cde
A parenting
T I V E de
: 6 sedinte a cate 2 ore/sedinta;
creat
- 15 dosare de grup implementare program (tabel nominal parinti, prezenta parinti/sedinta,
rapoartele de sedinte, fise de lucru, certificate participare).
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Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 8.5. corespunde Activitatii 1. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 12 - Activitatea 1. Sprijin pentru
creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi
preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii
a şcolii) prin furnizarea de educatie parentala (parenting) la cate un parinte/tutore pentru
fiecare copil inclus in grupul tinta.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea, prin furnizarea unui sprijin la 200 copii aflati in
risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta din comunitatea marginalizata vizata
prin activitatea de educatie parentala a parintilor/tutorilor, contribuie la atingerea indicatorilor
4S43, 4S43.2, 4S45 (50% dintre ei vor fi de etnie roma).
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata
pe o durata de minim 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului de catre P3, prin
continuarea furnizarii catre parinti/tutori din comunitatea marginalizata a programului de
parentig, cel putin 1 sedinta pe saptamana. Programul va fi diseminat fiind publicat in
culegerea de instrumente create in proiect.
Amplasamente Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 8.5:
1 program de parentig (educatie parentala) creat, format din 6 sedinte a cate 2 ore
200 de parinti/tutori ai celor 200 copii inscrisi in grupul tinta beneficiaza de educatie parentala
15 grupe de parinti/tutori cu care se implementeaza programul de educatie parentala
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de
minim 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului de catre P3 in colaborare cu voluntarii
ONG-ului infiintat, prin continuarea furnizarii catre parinti/tutori (persoane in risc de saracie si
excluziune sociala) programului de parentig, cel putin 1 sedinta pe saptamana. Programul va
fi diseminat catre alti actori sociali interesati fiind publicat in culegerea de instrumente create
in proiect.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete
integrate educationale pentru cadrele
didactice care predau la clasele in care
sunt copii din grupul tinta.
Decembrie 2016 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: Scopul acestei subactivitati este de a creste calitatea actului
didactic furnizand materiale moderne de invatare cadrelor didactice, pentru ca acestea sa-si
diversifice si sa-si imbunatateasca metodele de predare, facand educatia mai atractiva pentru
copii, crescandu-se astfel inclusiv motivatia de a participa la ore. Sprijinul acordat pentru
imbunatatirea procesului educativ contribuie la atingerea Obiectivului specific 3 stabilit pentru
proiect.
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
RESPONSABILITATI: este in responsabilitatea P2, in colaborare cu P3.
Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri educationale.
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA ECHIPA IMPLICATA:coordonator masuri educationale (P2) cu sprijinul celor 10 cadre after
JIBOU school si coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE: Este necesara realizarea unei proceduri de achizitie a materialelor
educationale. Coordonatorul masuri educationale in colaborare cu coordonator GT va
identifica clasele in care sunt copii din grupul tinta si va stabili lista cu materiale educative ce
vor fi achizitionate in functie de clasele in care sunt acesti copii, fiind sprijinit in stabilirea
materialelor de cadrele didactice afterschool. 30 pachetele vor fi furnizate pe baza de
semnatura. Continutul pachetelor: culegeri, carti de specialitate, kit-uri materiale
educationale/soft-uri educationale, materiale consumabile de sprijin pentru activitati.
RESURSE NECESARE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse: 30 pachete
materiale didactice, echipament IT (la P2).
D O C U M E N T E
S T procedura
I F I C Aachizitie;
T I V E :
-J 1Udosar
- 1 lista clase/cadre didactice in care sunt copii din grupul tinta;
- liste materiale didactice in functie de clasa;
- procese verbale de predare/primire cu cadrele didactice.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe

173

Subactivitate
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 8.6 corespunde Activitatii 1. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 12 - Activitatea 1. Sprijin pentru
creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi
preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii
a şcolii) prin furnizarea de pachete de materiale educationale cadrelor didactice.
2.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea sprijina activitatea educativa cu copiii implicati in
grupul tinta acestia beneficiind de metode moderne de educatie, astfel contribuie la atingerea
indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45 (50% dintre ei vor fi de etnie roma).
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: Este un element de sustenabilitate, utilizarea
acestor materiale va continua si dupa finalizarea proiectului, beneficiind inclusiv alti copii din
comunitatea marginalizata vizata. P3 si voluntarii din ONG-ul infiintat in urmatoarele 7 luni
dupa finalizarea proiectului vor derula campanii de donatii pentru a continua furnizarea de
materiale educative la clasele in care sunt copii in risc de saracie si excluziune sociala.
Amplasamente Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 8.6:
1 procedura achizitie
30 cadre didactie beneficiaza de sprijin in pachete integrate educationale pentru a imbunatati
calitatea procesului educativ
1 serviciu implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de
minim 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului de catre P3 in colaborare cu voluntarii
ONG-ului infiintat, prin realizarea de campanii de donatii. De materialele didactice si
imbunatatirea calitatii procesului educational vor beneficia si alti copii aflati in risc de saracie si
excluziune sociala care nu sunt in grupul tinta, dar care sunt elevii cadrelor didactice sprijinite.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii
de educatie de tipul a doua sansa la 2
grupe nivel primar pentru 30 beneficiari si
1 grupa nivel gimnazial pentru 15
beneficiari, in functie de planul
individualizat realizat in baza evaluarii de
selectie in care au fost identificate nevoile
de interventie.
Decembrie 2016 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: A fost identificata nevoia de organizare a acestui serviciu datorita
faptului ca exista in comunitatea marginalizata vizata de proiect tineri/adulti care sunt apti de
munca dar nu pot accesa legal piata muncii, fiind cel mult implicati in activitati ocupationale
ziliere, neoficial, deoarece nu au competentele profesionale necesare si nici nu le pot dobandi,
nefinalizand clasele considerate minim pentru a participa la cursurile de calificare. Sustenabil,
este important sa fie intai sprijiniti cu masuri de educatie ca apoi sa poata beneficia de masuri
de ocupare. Prin cresterea nivelului de educatie la participanti, subactivitatea contribuie direct
la atingerea Obiectivului specific 3 stabilit pentru proiect, dar contribuie indirect si la Obiectivul
specific 2, dupa finalizarea programului de a doua sansa acestia vor putea participa la formare
profesionala, fiindu-le crescute sansele de ocupare.
ASOCIATIA VIS JUVENTUM RESPONSABILITATI: liderul subactivitatii este P2, dar desfasoara actiunile in colaborare cu
P3
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA .Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator masuri educationale.
JIBOU ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, cadre didactice a doua sansa nivel
primar si gimnazial, coordonator GT si expert gestionare program integrat responsbail pe
sectiunea adulti.
ACTIUNI DERULATE: Consideram important ca pentru minim 45 de persoane apte de munca
(din categoria celor 280 de persoane) sa organizam cursuri de tipul a doua sansa, pentru ca
apoi sa beneficieze de masurile de ocupare. Se vor organiza 2 grupe pentru nivelul primar si 1
grupa pentru nivelul gimnazial, in fiecare grupa vor fi 15 persoane din grupul tinta.
Subactivitatea se va desfasura conform Ordinului nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea
programului "A doua ?ansă" şi Metodologia privind organizarea programului „A doua ?ansă”.
De aceasta subactivitate este responsabil P2 fiind acreditat pentru furnizarea de servicii
educative de tipul a doua sansa si desfasoara in fiecare astfel de servicii de educatie. P2 se
va ocupa de procedura legala de organizare a acestor 3 grupe.
Expert gestionare program integrat adulti va furniza in baza planului de interventie integrata
realizat persoanele care au recomandarea de participare la „programul a doua sansa”, va
sprijini coordonatorul masuri educationale in alcatuirea celor 3 grupuri.
Expertul gestionare program integrat adulti va monitoriza furnizarea serviciului si va informa
coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de care
beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
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implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. P2 pune la
dispozitie spatii (sala de clasa) pentru realizarea celor 3 grupe program ‚a doua sansa”.
Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare de achizitionat urmatoarele resurse:
materiale consumabile, echipament IT (la P2), aplicatie informatica GT P3.
D O C U M E N T E
S T Iprogram
F I C Aa T
I Vsansa
E : (aprobari, tabele participanti, curricula, programa, materiale
-J 3Udosare
doua
didactice, catalog, foaie matricola etc).
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 8.7. corespunde Activitatii 1. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 12 - Activitatea 1. Sprijin pentru
creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi
preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii
a şcolii) prin furnizarea de educatie de tip a doua sansa la 45 persoane apte de munca aflate
in risc de saracie si excluziune sociala recrutate.
2.RELEVANTA INDICATORI: prin furnizarea de servicii de educatie la 45 de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata vizata, subactivitatea
contribuie direct la indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45, si indirect prin faptul ca persoanele
crescandu-si nivelul de educatie vor putea participa la formare profesionala, avand sanse la
ocupare, contribuie indirect la indicatorii 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2. (50% dintre ei vor fi de
etnie roma).
3 . S U S T E N A B I L I T A T E A
S U B A C T acestei
I V I subactivitati
T A T I I este
:
Sustenabilitatea
asumata pe o durata de minim 7 luni de la
finalizarea implementarii proiectului de catre P2, prin continuarea furnizarii de programe de
tipul a doua sansa dupa finalizarea proiectului, din resurse proprii.
Amplasamente Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 8.7:
45 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta isi vor
imbunatati nivelul de educatie
Minim 50% persoane de etnie roma, minim 50% femei
2 grupe a doua sansa nivel primar
30 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de programul a doua sansa de nivel primar
1 grupa a doua sansa nivel gimnazial
15 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de programul a doua sansa de nivel gimnazial
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1
Rezultate sustenabilitate: Sustenabilitatea acestei subactivitati este asumata pe o durata de
minim 7 luni de la finalizarea implementarii proiectului de catre P2, prin continuarea furnizarii
de programe de tipul a doua sansa dupa finalizarea proiectului, din resurse proprii.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45, si indirect prin faptul ca
persoanele crescandu-si nivelul de educatie vor putea participa la formare profesionala, avand
sanse la ocupare, contribuie indirect la indicatorii 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2.

Activitate : Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de
gospodarii in care locuiesc persoanele
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din GT si stabilirea interventiilor
pentru imbunatatirea conditiilor de locuit in
functie de prioritizarea nevoilor identificate.
Septembrie 2016 - August 2018
ASOCIATIA VIS JUVENTUM
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE

SCOPUL SUBACTIVITATII: de crestere a calitatii vietii beneficiarilor prin imbunatatirea
conditiilor de locuit. Credem ca cea mai mare problema a locuintelor in care traiesc
persoanele aflate in rosc de saracie si excluziune sociala din zona marginalizata vizata este
lipsa utilitatilor datorita impactului asupra altor dimensiuni (sanatate prin lipsa igienei, tot din
lipsa igienei se confrunta cu o atitudine discriminatorie, de respingere de comunitate), apoi
lipsa spatiului- supraaglomerarea. Pentru persoanele cu dizabilitati si persoanele varstnice din
grupul tinta cresterea calitatii conditiilor de locuit inseamna cresterea gradului de
independenta, astfel ca sunt necesare lucrari de adaptare a spatiilor.
RESPONSABILITATI: este in responsabilitatea solicitantului, cu colaborarea P1 si P3.
Subactivitatea este coordonata direct de managerul de proiect datorita complexitatii
subactivitatii si impactului financiar.
ECHIPA IMPLICATA: de la P1 expert supervizare lucrari constructii, la P3 coordonator GT,
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expert gestionare program integrat pentru grupul adulti si cei cu vulnerabilitati suplimentare
(varstnici, persoane cu dizabilitati, femei insarcinate), facilitator comunitar. Vor fi implicati si
voluntarii din ONG. Activitatea va fi coordonata de managerul de proiect.
ACTIUNI DERULATE:
NORD BAIA MARE P1 cunoaste foarte bine problematica locuirii in comunitatea marginalziata vizata, a mai
intreprins lucrari de constructii in acea comunitate (drum, zid de consolidare, canal captare
ORASUL JIBOU apa), are in aparatul propriu experti cu competenta si expertiza in monitorizarea lucrarilor. In
baza planului individualizat de interventie integrata, expertii gestionare program integrat au
evidenta celor care au nevoie de aceste servicii si vor comunica acele cazuri catre expertul
constructii de la P1. Echipa formata din expertul constructii, expertii gestionare program
integrat si facilitatorul va analiza nevoile gospodariilor identificate cu nevoie in acest domeniu
si vor selecta 50 de gospodarii, cele cu nevoile cele mai stringente. Pentru aceasta se va
realiza o procedura de analiza, cu criterii concrete si transparente, in baza unui punctaj. Se va
tine cont de starea de degradare, cuantumul de mp/persoana din gospodarie, numarul
persoanelor implicate din gospodarie in activitatile proiectului, existenta in locuinta a
persoanelor cu vulnerabilitati suplimentare (persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, femei
insarcinate).
In comunitatea marginalziata vizata, la gospodariile in starea cea mai mare de degradare se
pot realiza urmatoarele lucrari care ar putea creste calitatea vietii celor care locuiesc in ele:
(1)extinderea locuintelor supraaglomerate acolo unde cladirea si terenul sunt in proprietate
personala (unde le lipsesc documentele de proprietate si este realizabil, vor fi sprijiniti pentru
obtinerea documentelor);
(2)reabilitarea si consolidarea locuintelor, izolatie termica (anvelopare si schimbarea
tamplariei) pentru o mai buna izolare si gestionare a resurselor pe imbunatatirea si adaptarea
conditiilor de locuit; se urmareste cresterea rezilientei la dezastre si imbunatatirea
performantelor energetice a cladirilor.
Problema utilitatilor este una care necesiata resurse financiare mai mari decat se pot aloca in
prezentul proiect, astfel ca pentru mentinerea igienei a fost necesara gasirea altor solutii care
sa corespunda realitatii din teren (in Centrul de Resurse Comunitare).
La toate cele 50 de gospodarii se vor realiza ambele tipuri de servicii de imbunatatire, toate
locuintele aflate in starea cea mai dificila au aceste 2 tipuri de probleme.
S-a stabilit o suma fixa pentru cele 50 de gospodarii pentru a evita riscul de discriminare si
interpretarile de favorizare a beneficiarilor.
Dupa identificarea gospodariilor care necesita interventii pentru imbunatatirea conditiilor de
locuit, dirigintele de santier, sprijinit de facilitatorul comunitar si expertul constructii, in
colaborare cu reprezentantul gospodariei (persoana aflata in risc de saracie si excluziune
sociala inclusa in grupul tinta si care beneficiaza de alte tipuri de servicii in cadrul proiectului),
va realiza un deviz de lucrari care sa se incadreze in bugetul alocat fiecarei gospodarii. Odata
stabilit devizul de lucrari se va semna cu beneficiarul un contract de furnizare servicii prin care
isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor realizate si ca in 7 luni de la finalizarea
proiectului sa mai faca cel putin o investitie in imbunatatirea conditiilor de locuit, asigurand
sustenabilitatea serviciului de imbunatatire a conditiilor de locuit. In contract vor fi stipulate
consecinte concrete in cazul in care prevederile contractului nu sunt respectate, inclusiv cu
imputarea sumelor echivalente lucrarilor intreprinse. Astfel, in contract se va stabili o masura
de sustenabilitate pentru toti beneficiarii- decisa impreuna cu ei, prin care se va stabili inca o
masura de imbunatatire a conditiilor de locuit care trebuie sa o asigure singur cel tarziu la 7
luni de la finalizarea proiectului.
Echipa de management in colaborare cu expertul constructii vor realiza procedura de achizitie
a serviciilor generate de devizele de lucrari intocmite. Furnizorul trebuie sa prezinte un
contract pentru colectarea deseurilor rezultate din lucrarile realizate, pentru ca proiectul sa
respecte principiul “poluatorul plateste”.
Expertii de gestionare program integrat vor monitoriza furnizarea serviciului si vor informa
coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de care
beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1
aparat multifunctional). Solicitantul si P1 pun la dispozitie cate un autovehicol pentru
deplasarea expertilor pentru implementarea subactivitatii. Pentru implementarea subactivitatii
sunt necesare urmatoarele resurse: cheltuieli subcontractare diriginte santier P1, cheltuieli
imbunatatire conditii locuit, combustibil deplasare echipa la S, P1 si P3, leasing P3, materiale
consumabile, echipament IT (la P1, P3), aplicatie informatica GT P3.
D O C U M E N T E
J U
S T I Fselectie
I C A beneficiari;
T I V E :
-1
procedura
-50 devize lucrari;
- 50 contracte furnizare servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit;
-1 procedura achizitie lucrari rezultate din devize.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
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documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 9.1. corespunde Activitatii 5. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Activităţi de îmbunătăţire a
condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă) urmarind sprijirea beneficiarilor din grupul
tinta pentru cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea conditiilor de locuit.
2.RELEVANTA INDICATORI: prin imbunatatirea conditiilor de locuit, subactivitatea sustine
direct atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45.
3 . S U S T E N A B I L I T A T E A
S U mai
B A
C Tdintre
I Vlucrarile
I T A propuse
T I I :presupun gestionarea inteligenta a resurselor. De
Cele
multe
asemenea, anveloparea si schimbarea tamplariei va avea ca efect realizarea de economii la
nivelul resurselor utilizate, Fiecare beneficiar va semna un contract pentru pastrarea in bune
conditii a rezultatelor subactivitatii si continuarea imbunatatirii conditiilor de locuit in 7 luni de la
finalizarea proiectului.
Amplasamente Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 9.1:
1 procedura identificare beneficiari si furnizare sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit
50 de gospodarii in care traiesc persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
recrutate in GT, identificate pentru furnizarea serviciului de imbunatatire conditii locuit
50 contracte furnizare servicii imbunatatire conditii locuit
50 devize de lucrari in care sa se tina cont de tema secundara 01. Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor
1 procedura achizitie servicii imbunatatire conditii de locuit (caiet de sarcini realizat in baza
devizelor realizate)
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1
Rezultate sustenabilitate: prin contractul semnat beneficiarii isi asigura pastrarea in bune
conditii a lucrarilor realizate si realizarea a cel putin inca unei masuri de imbunatatire a
conditiilor de locuit in urmatoarele 7 luni.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor
rezultate prin devizul de lucrari pentru cele
50 de locuinte.
Septembrie 2017 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: de crestere a calitatii vietii beneficiarilor prin imbunatatirea
conditiilor de locuit. Credem ca cea mai mare problema a locuintelor in care traiesc
persoanele aflate in rosc de saracie si excluziune sociala din zona marginalizata vizata este
lipsa utilitatilor, supraaglomerarea si starea cladirilor. Pentru persoanele cu dizabilitati si
persoanele varstnice din grupul tinta cresterea calitatii conditiilor de locuit inseamna cresterea
ASOCIATIA VIS JUVENTUM gradului de independenta, astfel ca sunt necesare lucrari de adaptare a spatiilor.
RESPONSABILITATI: este in responsabilitatea solicitantului, cu colaborarea P1 si P3.
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE Subactivitatea este coordonata direct de managerul de proiect datorita complexitatii
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE subactivitatii si impactului financiar.
NORD BAIA MARE ECHIPA IMPLICATA: de la P1 expert supervizare lucrari constructii, la P3 coordonator GT,
ORASUL JIBOU expert gestionare program integrat pentru grupul adulti si cei cu vulnerabilitati suplimentare
(varstnici, persoane cu dizabilitati, femei insarcinate), facilitator comunitar. Vor fi implicati si
voluntarii din ONG. Activitatea va fi coordonata de managerul de proiect.
ACTIUNI DERULATE:
In baza devizelor de lucrari si a contractelor de furnizarea serviciului semnate de beneficiari va
demara furnizarea serviciilor de imbunatatire a conditiilor de locuit. Cei 2 experti gestionare
program integrat vor sprijini beneficiarii in realizarea documentelelor acolo unde acestea sunt
necesare in functie de lucrarile stabilite, conform legislatiei, orientandu-i catre jurist.
Expertul contructii va realiza o planificare a lucrarilor in colaborare cu furnizorul de lucrari.
Dirigintele de santier va urmari implementarea planificarii si va colabora cu furnizorii
contractati, monitorizand respectarea termenelor si conditiilor. Comunicarea cu beneficiarii va
fi sprijinita de facilitatorul comunitar.
Expertii gestionare program integrat vor monitoriza furnizarea serviciului si vor informa
coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de care
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beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: atat solicitantul cat si P1 pun la dispozitie spatii de aproximativ 40
mp pentru echipa de implementare, mobilate corespunzator, conectate la utilitati si la
internet/telefonie. Solicitantul pune la dispozitie echipament IT necesar (4 laptop-uri si 1
aparat multifunctional). Solicitantul si P1 pun la dispozitie cate un autovehicol pentru
deplasarea expertilor pentru implementarea subactivitatii. Pentru implementarea subactivitatii
sunt necesare urmatoarele resurse: cheltuieli subcontractare diriginte santier, combustibil
deplasare echipa P1 si P3, leasing P3, materiale consumabile, echipament IT (la P1 si P3),
aplicatie informatica GT P3.
D O C U M E N T E
U dosare
S T I complete
F I C A lucrari
T I V realizate;
E :
-J 50
-50 procese verbale receptie lucrare.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 9.2. corespunde Activitatii 5. din
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 18 (Activităţi de îmbunătăţire a
condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă) urmarind sprijirea beneficiarilor din grupul
tinta pentru imbunatatirea conditiilor de locuit.
2.RELEVANTA INDICATORI: prin imbunatatirea conditiilor de locuit, subactivitatea sustine
direct atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: lucrarile propuse presupun masuri de gestionare
inteligenta a resurselor. Lucrarile de consolidare, anvelopare si schimbare tamplriei va avea
ca efect realizarea de economii la nivelul resurselor utilizate si crestere a rezilientei la
dezastre. Fiecare beneficiar va semna un contract pentru pastrarea in bune conditii a
rezultatelor subactivitatii si continuarea imbunatatirii conditiilor de locuit in 7 luni de la
finalizarea proiectului.
Amplasamente Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu Public - Str. Jibou nr. -, Oraş Jibou, cod poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 9.2:
50 de gospodarii cu conditii imbunatatite de locuit
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1
Rezultate sustenabilitate: prin contractul semnat beneficiarii isi asigura pastrarea in bune
conditii a lucrarilor realizate si realizarea a cel putin inca unei masuri de imbunatatire a
conditiilor de locuit in urmatoarele 7 luni.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2, 4S45.
Contributia la tema secundara GS CS OS 4.1 01. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor si la
principiile orizontale/dezvoltare durabila.

Activitate : Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivităţi:
Subactivitate
Subactivitatea 10.1. Realizarea si
implementarea unui program de sanatate
mentala pentru copiii din grupul tinta.
Septembrie 2016 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: copii care reprezinta grupul tinta pentru prezentul proiect, au
crescut intr-o “rutina” sociala in care devenirea personala este un concept strain. Cresc intr-un
patern social in care de multe ori comportamentul infractional sau abuzul este lectia de viata.
Pentru a asigura o dezvoltare armonioasa, aceste modele negative de viata trebuie
prelucrate. Unul dintre obiective este cel de a creste stima de sine intr-un mod sanatos, sa
ASOCIATIA VIS JUVENTUM invete sa-si seteze obiective in viata si sa invete cum sa le atinga. Un aspect important al
programului este cel legat de sanatate, atat cea mentala, in care trebuie prelucrate temele de
ORASUL JIBOU abuz, de atasament cu consecinte patogene, dar nu trebuie omise nici aspectele de sanatate
fizica, in special cele cu privire la igiena. Toate acestea vor creste nivelul respectului de sine si
ii vor ajuta pe copii sa iasa din “cercul” social care perpetueza riscul de saracie si de
excluziune sociala. Cresterea stimei de sine si a aspiratiilor vor sprijini activitatile educative,
generand imbunatatirea participarii la scoala dar si o imbunatatire a rezultatelor scolare, fiind
un factor motivational, aducand o intarire a valorilor de tipul educatiei. Acest tip de actiune
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completeaza interventia in cee ace priveste copii, alaturi de serviciile de crestere accesului la
educatie, sprijin pentru participare, afterschool, activitati extracurriculare, activitati de educatie
a parintilor. Consideram ca interventia complexa si sustinuta asupra copiilor este adevarat
valoare adaugata a finantarii si sprijinirea lor generand un aspect de sustenabilitate asupra
comunitatii pe termen lung.
RESPONSABILITATI: rolul principal in are P1, implementat in colaborare cu P3.
Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator centru resurse comunitare.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator centru resurse comunitare, coordonator GT, expert
gestionare program integrat copii, 4 experti activitati cu copiii.
ACTIUNI DERULATE:
In perioada anul 1/luna 1-luna 4, expertii activitati copii vor construi programul de consiliere
pentru sanatate mentala/dezvoltare personala ce va fi structurat pe activitati derulate in 12
sedinte a cate 50 minute. Se va construi o tematica generala pentru program, dar activitatile
vor fi adaptate specificului fiecarei varste. Tehnicile folosite trebuie sa interactive, folosindu-se
jocul, inclusiv cu utilizarea calculatorului (ca valoare adaugata a programul sa fie
familiarizarea copiilor cu utilizarea calculatorului), si va presupune folosirea unor tehnici de
restructurare congnitiva. Vor fi programate 1-2 sedinte pe saptamana pentru a avea timp sa
se sedimenteze rezultatele. Programul se va realiza in grupuri de maxim 10 copii, un total de
20 grupe organizate si derulate, fiind adresat tuturor copiilor din grupul tinta. Expertul
gestionare program integrat va sprijini expertii de activitati cu copii pentru formarea grupurilor.
Cu fiecare grup vor lucra 2 experti, pe formatul terapeutic de activitate de grup.
Programul va fi implementat in spatiul realizat in cadrul proiectului de P1 ca spatiu pentru
Centru de Resurse Comunitare.
Expertul gestionare program integrat vor monitoriza furnizarea serviciului si vor informa
coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia integrata de care
beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: P1 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare urmatoarele resurse: combustibil deplasare echipa
la P3, leasing P3, materiale consumabile, echipament IT (la P1 si P3), materiale informare si
publicitate P3, aplicatie informatica GT P3, chirie/mobilier P3, culegere instrumente lucru P3.
D O C U M E N T E
J- 1Uprogram
S T I F
I C A Trealizat
I V E(12
: sedinte/50 minute);
consiliere
- 20 tabele de grup cu 200 copii participanti;
- 240 sedinte sanatate mentala furnizate.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 10.1. corespunde Activitatii 4.
din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 17 (Sprijinirea dezvoltării/furnizării
de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
(medico-sociale), furnizand servicii de sanatate mentala copiilor selectionati in grupul tinta
(interventie terapeutica cu scopul dezvoltarii personale avand la baza un program de
consiliere psihosociala).
2.RELEVANTA INDICATORI: prin furnizarea de servicii de sanatate mentala la 200 copii din
grupul tinta, care vor fi in ponedere de 50% de etnie roma, subactivitatea contribuie la 4S43,
4S43.2 si 4S45.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: P3 in colaborare cu voluntarii ONG-ului infiintat isi
asuma furnizarea saptamanala, prin resurse proprii sau atragerea de alte fonduri, sedinte de
consiliere cel putin pe durata de sustenabilitatii minime asumate de 7 luni de la finalizarea
implementarii proiectului.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 10.1:
1 program de sanatate mentala copii realizat (12 sedinte a cate 50 minute)
200 copii din GT beneficiaza de programul de sanatate mentala
20 grupe formate
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1
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Rezultat sustenabilitate: program sanatate mentala implementat saptamanal in urmatoarele 7
luni dupa finalizarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2 si 4S45.
Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii
medicale in Centrul de Resurse
Comunitare.
Septembrie 2017 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: sanatatea este o problema majora in comunitatile marginalizate,
inclusiv in cele vizate de proiect. Pe de o parte nu exista un comportament preventiv,
populatia solicitand ajutor medical doar cand boala este acuta sau cand este grava. Pe de alta
parte, nefiind persoane active pe piata muncii, nu sunt platitori de contributii la sanatate,
fiindu-le astfel limitate serviciile medicale de care beneficiaza. Dar calitatea vietii depinde de
ASOCIATIA VIS JUVENTUM starea de sanatate, fiind astfel importanta dezvoltarea acestei game de servicii.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea P1 (autoritatea publica locala) si
ORASUL JIBOU a
P 3 .
Subactivitatea
este coordonata tehnic de coordonator centru resurse comunitare.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator centru resurse comunitare, medic, asistent medical,
coordonator GT si experti gestionare program integrat adulti si persoane cu vulnerabilitati
suplimentare.
ACTIUNI DERULATE:
Majoritatea beneficiarilor nu sunt asigurati, astfel ca In cadrul centrului de resurse comunitare
se vor realiza procedurile de inscriere in conformitate cu legislatia nationala.
Pana la momentul inscrierii lor in registrul asiguratilor va fi furnizat de catre medicul si
asistenta medicala din echipa serviciul minimal in sistemul asigurarilor medicale, cuprinzand
servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor
medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii
şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie.
Dupa inscrierea beneficiarilor in registrul asiguratilor in domeniul sanatatii, va fi furnizat de
capachetul de servicii de bază care se acordă asiguraţilor şi care cuprinde serviciile medicale,
serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare şi alte servicii la care au
dreptul asiguraţii.
Cabinetul medical infiintat prin proiect va asigura eliberarea adeverintelor necesare participarii
beneficiarilor la formare profesionala, angajare, educatie.
Se va elabora un program de educatie pentru sanatate (1 intalnire/grup), cu accent pe
planificare familiala si prevenirea bolilor cu potential endemoepidemic care va fi implementat
la toti beneficiarii, adulti si copii, adaptat specificului varstei, de catre medic si asistenta
medicala din chipa. Estimam participarea a 550 persoane in grupuri de aproximativ 20
persoane, aproximativ 28 grupuri.
Sub activitatea se adreseaza intregului grup tinta, sub forma medicina de familie, cu accent in
furnizarea de servicii de preventive/monitorizare stare de sanatate.
Cabinetul medical va fi amenajat in cladirea pusa la dispozitie de P1, reabilitata, in care se va
amenaja spatiul necesar de furnizare a serviciilor medicale. Serviciile medicale de vor furniza
in baza unui program zilnic.
In baza planului individualizat de interventie integrata, expertii gestionare program integrat vor
media relatia cu cabinetul medical, avand evidenta celor care acceseaza aceste servicii si vor
comunica informatia coordonatorului GT pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in interventia
integrata de care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta, pentru o corecta evidentiere a
gradului de indeplinire a indicatorilor.
RESURSE NECESARE: P1 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. P1 pune la
dispozitie spatiul reabilitat si extins aferent Centrului de Resurse Comunitare. Pentru
implementarea subactivitatii sunt necesare urmatoarele resurse: produse de furnizare servicii
medicale, combustibil deplasare echipa la P3, leasing P3, materiale consumabile, aplicatia
informatica GT P3, materiale informare si publicitate.
D O C U M E N T E
U S T Izilnic;
F I C A T I V E :
-J program
- registru servicii;
- dosar medical individualizat pentru fiecare beneficiari cu serviciile furnizate in cadrul
proiectului.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 10.2. corespunde Activitatii 4.
din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 17 (Sprijinirea dezvoltării/furnizării
de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
(medico-sociale), furnizand servicii medicale asa cum sunt ele descrise in Anexa 1 la Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1.
2.RELEVANTA INDICATORI: prin furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la intreg
grupul tinta, cu o pondere de 50% de etnie roma, subactivitatea contribuie la 4S43, 4S43.2 si
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4S45. Se infiinteaza la nivelul comunitatii aunui nou serviciu care acopera nevoile de servicii
medicale, astfel ca subactivitatea contribuie la indicatorii 4S44 si 4S39.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: P1 isi asuma responsabilitatea sustenabilitatii
acestei subactivitati pentru o perioada de cel putin 7 luni dupa finalizarea proiectului prin
externalizarea serviciilor medicale.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 10.2:
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de servicii medicale
1 program de educatie pentru sanatate
550 persoane din GT in grupuri de aproximativ 20 persoane (aproximativ 28 grupuri)
beneficiaza de programul de educatie pentru sanatate
550 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in GT beneficiaza de
medic de familie
1 cabinet medical functional in cadrul Centrului de Resurse Comunitare
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: serviciile medicale vor fi furnizate cel putin 7 luni dupa finalizarea
proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2 si 4S45; se infiinteaza la
nivelul comunitatii a unui nou serviciu care acopera nevoile de servicii medicale, astfel ca
subactivitatea contribuie si la indicatorii 4S44 si 4S39.
Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii
socio-medicale in Centrul de Resurse
Comunitare.
Septembrie 2017 - August 2019

SCOPUL SUBACTIVITATII: igiena si situatia persoanelor cu vulnerabilitati suplimentare
(varstnici, femei insarcinate, persoane cu dizabilitati) sunt probleme majore in comunitarea
marginalizate vizata. O parte dintre locuinte nu au utilitati si nici nu exista posibilitatea
concreta de rezolvare a acestei probleme. Este extrem de important pentru cresterea calitatii
vietii sa se intervina in rezolvarea acestor nevoi, intr-un mod fezabil, realizat.
ASOCIATIA VIS JUVENTUM RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea P1 (autoritatea publica locala)
cu participarea P3.
ORASUL JIBOU Subactivitatea este coordonata tehnic de coordonator centru resurse comunitare.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator centru resurse comunitare, asistent social, asistent
medical, coordonator GT si experti gestionare program integrat adulti si persoane cu
vulnerabilitati suplimentare.
ACTIUNI DERULATE:
Sub activitatea se adreseaza la 70 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatea marginalziata vizata inclusi in grupul tinta si care au vulnerabilitati
suplimentare:
30 femei insarcinate;
20 persoane cu dizabilitati;
20 persoane varstnice.
Prin proiect se va infiinta o echipa mobila formata din asistent medical si asistent social care
va lua in evidenta starea fizica si de sanatate a celor 70 de persoane. Vor identifica nevoile
acestora si vor mijloci accesarea serviciilor de care au nevoie:
(a) servicii de bază, care constau în ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare;
(b) servicii de suport, care constau în ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia,
efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea
deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere
a timpului liber.
Vor identifica nevoile in ceea ce priveste serviciile de îngrijire social-medicală de natura
serviciilor conexe, interdisciplinare si vor mijloci accesul persoanelor vizate la aceste servicii
(servicii de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională,
psihoterapie, psihopedagogie, logopedie), in functie de nevoia identificata.
Asistentul social va sprijini/insoti beneficiarii pentru accesul la serviciile medicale furnizate in
prin Subactivitatea 10.2. si accesarea serviciilor pe adaptare a mediului fizic prin
subactivitatea de imbunatatire a conditiilor de locuit.
Asistentul medical va mijloci serviciile de asistenta juridica (Subactivitatea 4.5) pentru
facilitarea accesului la serviciile sociale, medicale si socio-medicale din comunitate.
Asistenta socio-medicala de va furniza in baza unui program zilnic sub forma de activitate
echipa mobila, atat la domiciliu beneficiarului cat si in incinta centrului de resurse comunitare.
In baza planului individualizat de interventie integrata, expertul gestionare program integrat
responsabil cu persoanele cu vulnerabilitati suplimentare va avea evidenta celor care au
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nevoie de aceste servicii si vor comunica acele cazuri catre asistentul social care se va
asigura ca beneficiarii receptioneaza serviciile stabilite. Expertul gestionare program integrat
va monitoriza furnizarea serviciului si va informa coordonatorul GT pentru ca acest serviciu sa
fie evidentiat in interventia integrata de care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul tinta,
pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
Echipa mobile create in cadrul acestei subactivitati (ca furnizor de servicii socio-medicale) va
continua sa actioneze in comunitate prin bugetul solicitantului, cel putin 7 luni dupa finalizarea
proiectului.
RESURSE NECESARE: P1 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 40 mp pentru echipa de
implementare, mobilat corespunzator, conectat la utilitati si la internet/telefonie. P1 pune la
dispozitie spatiul reabilitat si extins aferent Centrului de Resurse Comunitare. P1 pune la
dispozitie autovehicol. Pentru implementarea subactivitatii sunt necesare urmatoarele resurse:
produse de furnizare servicii socio-medicale, combustibil deplasare echipa la P1 si P3, leasing
P3, materiale consumabile, aplicatia informatica GT P3.
D O C U M E N T E
U S T Izilnic;
F I C A T I V E :
-J program
-planificare vizita domiciliu echipa mobile si serviciile furnizate;
- registru servicii;
- dosar individualizat pentru fiecare beneficiari cu serviciile furnizate in cadrul proiectului.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
1.CORELAREA CU ACTIVITATILE GSCS 4.1: Subactivitatea 10.3. corespunde Activitatii 4.
din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. pagina 17 (Sprijinirea dezvoltării/furnizării
de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
(medico-sociale), furnizand servicii medico-sociale asa cum sunt ele descrise in Anexa 1 la
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1.
2.RELEVANTA INDICATORI: prin furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la 70
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu vulnerabilitati suplimentare,
subactivitatea contribuie la 4S43, 4S43.2 si 4S45. Se infiinteaza la nivelul comunitatii a unui
nou serviciu care acopera nevoile de servicii socio-medicale, astfel ca subactivitatea
contribuie la indicatorii 4S44 si 4S39.
3.SUSTENABILITATEA SUBACTIVITATII: solicitantul isi asuma responsabilitatea
sustenabilitatii acestei subactivitati pentru o perioada de cel putin 7 luni dupa finalizarea
proiectului prin includerea bugetului necesar in bugetul institutiei.

Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 10.3:
70 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu vulnerabilitati suplimentare
recrutate in GT beneficiaza de servicii socio-medicale
20 persoane varstnice beneficiaza de servicii socio-medicale
20 persoane cu dizabilitati beneficiaza de servicii socio-medicale
30 femei insarcinate beneficiaza de servicii socio-medicale
1 echipa mobila infiintata (Centrul de Resurse Comunitare)
1 serviciu pentru GT implementat, corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1
Rezultat sustenabilitate: serviciile socio-medicale vor fi furnizate cel putin 7 luni dupa
finalziarea proiectului.
Asigura contributia directa la atingerea indicatorii 4S43, 4S43.2 si 4S45; se infiinteaza la
nivelul comunitatii a unui nou serviciu care acopera nevoile de servicii socio-medicale, astfel
ca subactivitatea contribuie la indicatorii 4S44 si 4S39.

Activitate : Activitatea 11. Managementul de proiect.
Subactivităţi:
Subactivitate

182

Subactivitate
Subactivitatea 11.1. Asigurarea Subactivitatea 11.1. este in responsabilitatea managerului de proiect.
managementului proiectului. Managementul de proiect are urmatoarele sectiuni:
Septembrie 2016 - August 2019 ?
Managementul graficului gantt:
Managerul de proiect va asigura planificarea, elaborarea de proceduri, elaborarea
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE instrumentului de management a riscurilor, elaborarea, aplicarea de instrumente de
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE monitorizare a implementarii si evaluare continua a gradului de atingere a indicatorilor si
NORD BAIA MARE modului de implementare a activitatilor, contractarea expertilor, verificarea activitatii expertilor,
monitorizarea rapoartenlor de activitate si a fiselor pontaj.
In prima luna de implementare va realiza o procedura manageriala de evaluare pentru
colectarea datelor cu privire la rezultate din activitati si identificarea gradului de indeplinire a
indicatorilor.
Evaluarea implementarii graficului gantt o va realiza lunar in baza procedurii de evaluare
realizata, folosind informatiile furnizate de coordonatorii de masuri si echipa de suport pt
management.
Managerul de proiect va organiza intalniri lunare de lucru cu echipa de suport pt management,
experti de la toti partenerii, pentru realizarea planificarii, organizarii, monitorizarii si evaluarii
activitatilor, rezultatelor si indicatorilor.
?
Managementul financiar, inclusiv realizarea achizitiilor:
Se asigura ca in prima luna de proiect se realizeaza un instrument de planificare, monitorizare
si analiza a fluxului financiar, pentru a se putea estima in permanenta necesarul de resurse.
Tot in prima luna va coordona activitatea responsabilulului financiar care va realiza o
procedura financiara ce va avea aplicabilitate comuna la nivel de parteneriat pentru o
implementare unitara si transparenta a proiectului din punct de vedere financiar, pentru a se
putea realiza usor evaluarea corectitudinii proceselor financiare. Prin aceasta procedura se va
asigura respectarea legislatiei in vigoare, instructiunilor finantatorului.
Procedura asigura si comunicarea aspectelor financiare si de furnizare a informatiilor
financiare insotite de materialele suport catre solicitant si modul de arhivare comun pentru
aceste documente, pentru a facilita procesul de raportare catre finantator.
Tot in prima luna, managerul de proiect in colaborare cu responsabilul financiar cu stabilesc
planul de raportare/solicitare avans etc, pentru a facilita implementarea financiara si a
raspunde tuturor nevoilor financiare ale partenerilor.
In intalnirea lunara cu echipa de suport pt management se va evalua situatia proiectului din
punct de vedere financiar.
Managerul de proiect va monitoriza in permanenta implementarea financiara a proiectului,
identificarea si planificarea resurselor.
Evaluarea din punct de vedere financiar se va face cu fiecare scrisoare de informare aferenta
cererilor de rambursare prin care se va identifica prezenta erorilor, care vor fi analizate si se
vor stabili masuri de corectie si prevenire a repetarii, fiind o metoda de evaluare externa
folosita pentru managementul financiar al proiectului.
Managerul de proiect asigura existenta unei proceduri de achizitii care va fi comuna tuturor
partenerilor. Si asigura monitorizarea implementarii planului de achizitii elaborat, inclusiv
demersurile de revizuire a lui in cazurile bine justificate.
Managerul de proiect monitorizeaza activitatea coordonatorilor de activitati partener,
responsabilului financiar, experti achizitii si juristului- resurse indirecte necesare implementarii
managementului financiar, inclusiv achizitii.
?
Managementul cerintelor finantatorului:
Aceasta sectiune este alcatuita din intreaga comunicare cu finantatorul, in elaborarea tuturor
documentelor necesare implementarii proiectului pentru care finantatorul trebuie implicat (de
tipul cererilor de rambursare sau alte proceduri de asigurare a fluxului financiar/raportare,
realizarea actelor aditionale sau a notificarilor pentru modificarea clauzelor contractuale
conform legislatiei in vigoare, raspunsuri la orice alta solicitare a finantatorului sau alt
organism al statului).
In prima luna de implementare se va realiza o procedura de comunicare cu finantatorul cu
aplicabilitate unitara, comuna, inclusiv modul de arhivare a comunicarii si modul de informare
a partenerilor a concluziilor comunicarii, atunci cand ii priveste. Comunicarea cu finantatorul
se va realiza prin solicitant, partenerii putand oricand solicita clarificarea unor aspecte, iar
solicitantul, prin managerul de proiect, este obligat sa dea curs solicitarii. Managerul de
proiect, trebuie sa identifice situatiile in care este necesara modificarea justificata a
contractului de finantare, doar pentru eficientizarea implementarii si in limita aciunilor permise
prin instructiuni de finantator, si sa realizeze demersurile necesare (acte aditionale/notificari),
inclusiv pentru acele situatii prezentate de parteneri.
In prima luna de implementare se vor colecta toate informatiile relevante cu privire la
implementarea contractului si se va alcatui fondul documentar.
Managerul de proiect monitorizeaza activitatea asistent managerului de proiect si a
responsabilului financiar - resurse indirecte necesare implementarii managementului cerintelor
finantatorului.
?
Informarea, vizibilitatea, transparenta si publicitatea proiectului
In prima luna de implementare managerul de proiect coordoneaza elaborarea unui plan de
asigurare a informarii, vizibilitatii, transparentei si publicitatii proiectului continand minim
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urmatoarele actiuni:
(1) realizarea antetului proiectului si obtinerea acordului de la finantator, toate documentele
vor purta semnatura specifica a proiectului, semnatura proiectului va fi vizibila in toate
actiunile derulate;
(2) 3 conf prestabilite: conferinta de lansare a proiectului si conferinta de incheiere a
proiectului si o conferinta intermediara in anul 2 de implementare;
(3) asigurarea vizibilitatii proiectului si finantatorului in materialele de informare si publicitate
prevazute (pliante, mape, pop-up, 2 filme);
(4) in toate actiunile cu beneficiarii sau cu alti colaboratori se va prezenta proiectul,
finantatorul, operatorul de program, rezultatele si indicatorii previzionati, inclusiv in cele 2 filme
realizate;
(5) pe toate rezultatele de tipul infractructura (cladire reabilitata P1, locuinte in care au fost
imbunatatite conditiile, sedii firme infiintate prin subventie se va afisa cu o placuta faptul ca
sunt un rezultat al proiectului;
(6) se vor folosi canale diferite de comunicare cu terti: comunicate de presa activitati si
achizitii, anunturi pe site-urile parteneriatului, P3 creaza un site proriu asigurand vizibilitatea
proiectului, se va realiza o pagina specifica pe un canal on-line de comunicare cu care se va
mentine relatia cu comunitatea si cu beneficiarii, asigurandu-se transparenta activitatilor.
Managerul de proiect monitorizeaza activitatea coordonatorilor masuri parteneri si a expertului
de informare si publicitate care vor fi implicati direct in realizarea evenimentelor, in functie de
fisa postului.
Managerul de proiect comunica lunar, sau de cate ori este solicitat sau este necesar,
reprezentantului legal informatii despre implementarea proiectului. Managerul de proiect va
informa reprezentantul legal cu privire la fiecare nota de informare aferenta cererilor de
rambursare depuse si obtine acordul prealabil pentru fiecare modificare necesara la contractul
d efinantare (realziate prin acte aditionale si notificari).
Amplasamente Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 11.1:
Indicatorii 4S43, 4S43.2., 4S37, 4S37.2., 4S38, 4S38.2., 4S44, 4S39, 4S45 atinsi
1 set proceduri manageriale
1 set instrumente evaluare
1 instrument managementul riscurilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor
finantatorului
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului
Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor
indirecte (umane si materiale) necesare
implementarii activitatilor.
Septembrie 2016 - August 2019

Cheltuielile indirecte reprezinta acoperirea necesarului de cheltuieli pentru resursa umana
suport pentru managerul de proiect, si acoperirea altor cheltuieli necesare implementarii in
bune conditii care nu pot fi atribuite unei activitati specifice.
Echipa de suport pt management:
?
Solicitant: asistent manager, expert resurse umane, responsabil financiar, expert
ASOCIATIA VIS JUVENTUM actiuni contabile, expert achizitii, jurist, expert informare si publicitate;
?
Parteneri – fiecare partener va avea decontate din cheltuieli indirecte cel putin
ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE urmatorii experti, expert contabilitate (financiar). Acestea vor fi completate atunci cand au
SI FORMARE A UNIVERSITATII DE achizitii de realizat cu expert achizitii.
NORD BAIA MARE Suplimentar acestor experti, solicitantul si partenerii vor deconta din cheltuieli indirecte si
ORASUL JIBOU secretariat.
Implicarea acestor experti decontati din cheltuieli indirecte va fi sub coordonarea managerului
SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA de proiect:
Managementul graficului gantt:
JIBOU ?
Asistent managerul si expertul resurse umane sprijina managerul de proiect pentru realizarea
planificarii resurselor pentru activitati, elaborarea instrumentului de management a riscurilor,
elaborarea/ aplicarea de instrumente de monitorizare a implementarii si evaluare continua a
gradului de atingere a indicatorilor si modului de implementare a activitatilor, contractarea
expertilor, verificarea activitatii expertilor, monitorizarea rapoartelor de activitate si a fiselor
pontaj pentru intreaga echupa de proiect. Aceasta este realizata in colaborare cu
coordonatorii de masuri din echipa de implementare a partenerilor.
Acestia vor participa la intalniri lunare de lucru cu echipa de management pentru realizarea
planificarii, organizarii, monitorizarii si evaluarii activitatilor, rezultatelor si indicatorilor.
Pentru implementarea garficului gantt in bune conditii, Solicitantul, P1 si P2 pun la dispozitie
spatii. Pentru P3 este prevazuta chirie in bugetul proiectului. P1 (autoritate publica locala)
pune la dispozitie un spatiu realizat anterior pe un alt proiect care trebuie extins pentru noile
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functiuni (medica/activitate sanatate mentala copii, medico-social/imbaiere si social/spatii
pentru furnizare servicii sociale), tot aici se va realiza si informarea/consiliere voxationala,
activitatea de parenting. Fiind institutii publice, realizarea investitiei pentru extinderea spatiului
genereaza sustenabilitate, P1 asumandu-si continuarea serviciilor sociale, medicale si sociomedicale pentru comunitatea marginalziata. Activitatile adresate copiilor corelate cu educatia
se vor realzia in spatii puse la dispozitie de P2.
?
Managementul financiar, inclusiv realizarea achizitiilor:
In prima luna de proiect responsabilul financiar in colaborare cu expertii cu atributii financiare
din echipele partenerilor vor sprijini managerul de proiect in managementul financiar realizand
un instrument de planificare, monitorizare si analiza a fluxului financiar, pentru a se putea
estima in permanenta necesarul de resurse.
Vor sprijini managerul de proiect pentru elaborarea procedura financiara cu aplicabilitate
comuna la nivel de parteneriat pentru o implementare unitara si transparenta a proiectului din
punct de vedere financiar, pentru a se putea realiza usor evaluarea corectitudinii proceselor
financiare. Prin aceasta procedura se va asigura respectarea legislatiei in vigoare,
instructiunilor finantatorului. Expertii cu atributii pe zona financiara a proiectului isi asuma
procedura de comunicare a aspectelor financiare si de furnizare a informatiilor financiare
insotite de materialele suport catre solicitant si modul de arhivare comun pentru aceste
documente, pentru a facilita procesul de raportare catre finantator.
Expertii din domeniul financiar de la intreg parteneriatul asigura implementarea financiara a
proiectului, identificarea si planificarea resurselor, alocarea acestora in functie de graficul
gantt, de disponibilitatea de fonduri/lichiditati. Expertul contabilitate se asigura de inregistrarea
tuturor actiunilor contabile.
Pentru realizarea in bune conditii, de legalitate, a achizitiilor prevazute, tinand cont de volumul
mare de achizitii si de valoarea semnificativa a lor, a fost propusa in echipa de suport expertul
achiziitii pentru fiecare partener, conform planului de achizitii, iar la solicitant un jurist. Acestia
vor propune managerului de proiect o procedura de achizitii, care va fi comuna tuturor
partenerilor. Vor intocmi si aplica procedurile de achizitie, conform tipului cheltuiala, raportat la
legislatia nationala si instructiunile finantatorului. Pentru specificatiile tehnice expertii achizitii
vor colabora cu expertii care au in atributii activitatea pentru care se realizeaza achizitia.
Expertul contabilitate (financiar) de la parteneri comunica orice actiune financiara
reprezentantului legal al institutiei, obtinand acordul de la acesta pentru efectuarea ei.
Responsabilul financiar de la solicitant colecteaza toate informatiile cu privire la
implementarea financiara a fiecarui partener si a planului de achizitii si le furnizeaza
managerului de proiect.
Expertii implicati vor participa la intalniri lunare realizate la nivel de echipa management
pentru evaluarea situatiei proiectului din punct de vedere financiar/achizitii.
?
Managementul cerintelor finantatorului:
Aceasta subactivitate este alcatuita din intreaga comunicare cu finantatorul, in elaborarea
tuturor documentelor necesare implementarii proiectului pentru care finantatorul trebuie
implicat de tipul cererilor de rambursare sau alte proceduri de asigurare a fluxului
financiar/raportare, realizarea actelor aditionale sau a notificarilor pentru modificarea clauzelor
contractuale conform legislatiei in vigoare, raspunsuri la orice alta solicitare a finantatorului
sau alt organism al statului. Asistent managerul in colaborare cu juristul propune in prima luna
de implementare managerului de proiect o procedura de comunicare cu finantatorul cu
aplicabilitate unitara, comuna, inclusiv modul de arhivare a comunicarii si modul de informare
a partenerilor a concluziilor comunicarii, atunci cand ii priveste.
Asistent managerul asista managerul de proiect pentru respectarea cerintelor finantatorului
(realizare cereri de rambursare, ceriri de plata etc).
Juristul din echipa solicitantului va sprijini managerul de proiect cu privire la realizarea de
modificari la contractul de finantare (acte aditionale, notificari).
In prima luna de implementare juristul va colecta toate informatiile relevante cu privire la
implementarea contractului si va alcatui fondul documentar al cerintelor finantatorului. Acesta
va face o lista cu instructiunile finantatorului cu privire la implementarea contractului si o
prezentare a fiecarei instructiuni, fiind transmise tuturor partenerilor. Pe perioada de
implementare a proiectului va arhiva noile instructiuni aparute si va comunica partenerilor in
scris aparitia acesteia, cu mentionarea tipurilor de modificari generate.
Expertii implicati vor participa la intalnirile lunare realizate la nivel de echipa management
pentru evaluarea situatiei proiectului.
?
Informarea, vizibilitatea, transparenta si publicitatea proiectului
In prima luna de implementare expertul de informare si publicitate, in colaborare cu
coordonatorii de masuri, propune managerului de proiect un plan de asigurare a informarii,
vizibilitatii, transparentei si publicitatii proiectului, identificand toate actiunile descrise in
subactivitati care necesita interventie la nivel de vizibilitate. Expertul de informare si publicitate
va realiza antetului proiectului si va derula procedura de obtinere a acordului de la finantator.
Se va asigura ca toate documentele vor purta semnatura specifica a proiectului in toate
documentele elaborate in proiect.
Va organiza cele 3 conf prestabilite (conferinta de lansare a proiectului si conferinta de
incheiere a proiectului si o conferinta intermediara in anul 2 de implementare, inclusiv
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materialele de informare si publicitate asociate), si va participa la toate actiunile stabilite in
planul de asigurare a informarii, vizibilitatii, transparentei si publicitatii proiectului, cu
prezentarea proiectului si finantatorului. Expertul de informare si publicitate va coordona
realizarea tuturor produselor de informare si publicitate, inclusiv prezentarea proiectului in cele
2 filme realizate. Se va asigura ca toate rezultatele proiectului, inclusiv cele de infrastructura
(cadire extinsa, locuinte care au beneficiat de imbunatatirea conditiilor, sediile firmelor
infiintate prin proiect), au insemnele stabilite de finantator. Expertul de informare si publicitate
gestioneaza canalele de comunicare cu terti in ceea ce priveste prezentarea finantatorului, a
proiectului si a activitatilor/rezultatelor/indicatorilor (comunicate de presa, anunturi site, pagina
site comunicare on-line). Expertul de informare si publicitate se va asigura ca toti partenerii
sunt vizibili, ca toate rezultatele sunt diseminate, ca nicio atitudine de discriminare raportat la
beneficiarii proiectului nu altereaza imaginea finantarii (exista riscul unor astfel de abordari
intr-o pagina de comunicare on-line). De asemenea, lunar va publica cel putin un material
antidiscriminare.
Expertii implicati vor participa la intalnirile lunare realizate la nivel de echipa management
pentru evaluarea situatiei proiectului.
Alte cheltuieli indirecte necesare implementarii proiectului prevazute in cheltuieli indirectesuma forfetara:
?
Resursa umana: secretariat.
?
Cheltuieli cu utilitati, cheltuieli cu materiale consumabile, combustibil, cheltuieli
financiare si juridice/comisioane bancare, servicii postale/curierat, servicii de telefonie/internet,
servicii intretinere echipamente si mijloace de transport, servicii arhivare, chirie sediu P3.
Amplasamente Centru Multifunc?ional - Primaria Jibou (dezafectat) - Str. Stejarilor nr. 175, Oraş Jibou, cod
poştal -, judeţul Sălaj, România
Spatiu P2 - ?coala Gimnaziala Lucian Blaga - Str. Garoafelor nr. 7 , Oraş Jibou, cod poştal -,
judeţul Sălaj, România
Spatiu P1 - Primaria Jibou - Str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4, Oraş Jibou, cod poştal
455200, judeţul Sălaj, România
Spatiu P3 - Vis Juventum - Str. Spatiu inchiriat nr. -, Municipiul Baia Mare, cod poştal -,
judeţul Maramureş, România
Spatiu Solicitant - Str. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430112, judeţul
Maramureş, România
Rezultate previzionate Rezultate Subactivitatea 11.2:
Indicatorii 4S43, 4S43.2., 4S37, 4S37.2., 4S38, 4S38.2., 4S44, 4S39, 4S45 atinsi
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor
finantatorului
Achizitii realizate
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

DURATA PROIECTULUI:

36 luni
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BUGETUL PROIECTULUI
Buget - Activităţi şi cheltuieli

Componenta 1
Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,957.50

Valoare totală [LEI]

9,549.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,957.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,549.00

Valoare TVA [LEI]

1,591.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,957.50

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,591.50

Public [LEI]

9,549.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,549.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 2.2 sunt: 500 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 2
lei/pliant; 150 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7 lei/mapa; 2 roll-up la un cost unitar inclusiv tva de 400 lei/buc; 1 pop-up la un cost
unitar inclusiv tva de 3.699 lei/buc; 1 comunicat de presa la un cost unitar inclusiv TVA de 3.000 lei/comnicat. Astfel costul materialelor de
informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 9.549 lei inclusiv TVA. Cost unitare optime pentru acestea, au fost
stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de jurist documente inclusiv antreprenoriat

Achiziţie:
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Componenta 1
Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

753.00

Valoare totală [LEI]

753.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

753.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

753.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

753.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

753.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

753.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 3.300 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 753 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 60 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 3.300lei (60ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 753 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,250.00

Valoare totală [LEI]

12,300.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,300.00

Valoare TVA [LEI]

2,050.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

2,050.00

Public [LEI]

12,300.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,300.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 3.1 sunt: 2.500 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 2
lei/pliant; 500 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7 lei/mapa; 2 roll-up la un cost unitar inclusiv tva de 400 lei/buc; 1 comunicat de
presa la un cost unitar inclusiv TVA de 3.000 lei/comnicat. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta
subactivitate a foat estimat la 12.300 lei inclusiv TVA. Cost unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe
piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale jurist documente inclusiv antreprenoriat, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,300.00

Valoare totală [LEI]

3,300.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,300.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,300.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,300.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 3.300 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 753 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 60 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 3.300lei (60ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 753 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

175.00

Valoare totală [LEI]

210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

175.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

210.00

Valoare TVA [LEI]

35.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

175.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

35.00

Public [LEI]

210.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

210.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 3.2 sunt: 30 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7
lei/mapa. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 210 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale jurist documente inclusiv antreprenoriat, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală [LEI]

2,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 2.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 502 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
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cheltuieli cu materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia jurist documente inclusiv antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală [LEI]

502.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

502.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

502.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

502.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

502.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 2.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 502 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,208.33

Valoare totală [LEI]

3,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,850.00

Valoare TVA [LEI]

641.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

641.67

Public [LEI]

3,850.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,850.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 3.3 sunt: 550 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7
lei/mapa. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 3.850 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia jurist documente inclusiv antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală [LEI]

502.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

502.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

502.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

502.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

502.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 2.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 502 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale jurist documente inclusiv antreprenoriat, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală [LEI]

2,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 2.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 502 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
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Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale derulare subactivitatea 4.1

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală [LEI]

5,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,400.00

Valoare TVA [LEI]

900.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

900.00

Public [LEI]

5,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 5.400 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală [LEI]

6,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 13.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.966 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator fp, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală [LEI]

6,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 13.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.966 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia coordonator fp

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală [LEI]

1,483.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,483.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,483.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,483.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,483.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 13.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.966 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale derulare subactivitate 4.2

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală [LEI]

5,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,400.00

Valoare TVA [LEI]

900.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

900.00

Public [LEI]

5,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 5.400 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală [LEI]

1,483.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,483.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,483.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,483.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,483.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 13.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.966 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
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subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale derulare subactivitatea 4.3

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală [LEI]

5,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,400.00

Valoare TVA [LEI]

900.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

900.00

Public [LEI]

5,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 5.400 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45,500.00

Valoare totală [LEI]

45,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

45,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

45,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

45,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

45,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

45,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 91.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 20.779 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.380lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.399lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator fp, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45,500.00

Valoare totală [LEI]

45,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

45,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

45,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

45,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

45,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

45,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 91.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 20.760 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.380lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.380lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia coordonator masuri ocupare/autoocupare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,380.00

Valoare totală [LEI]

10,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,380.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,380.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,380.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,380.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,380.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 91.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 20.760 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.380lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.380lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia coordonator fp

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,380.00

Valoare totală [LEI]

10,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,380.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,380.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,380.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,380.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,380.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 91.000 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 20.760 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.380lei.
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 45.500lei (700ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 10.380lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia jurist documente inclusiv antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,362.00

Valoare totală [LEI]

16,362.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,362.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,362.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

16,362.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

16,362.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

16,362.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 71.720 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 16.362 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.304 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 71.720lei (1304ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 16.362lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale jurist documente inclusiv antreprenoriat, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

71,720.00

Valoare totală [LEI]

71,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

71,720.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

71,720.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

71,720.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

71,720.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

71,720.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 71.720 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 16.362 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.304 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 71.720lei (1304ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 16.362lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale derulare subactivitatea 4.5

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală [LEI]

5,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,400.00

Valoare TVA [LEI]

900.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

900.00

Public [LEI]

5,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.5 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta subactiviate
au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.consumabile
etc.) în valoare de 5.400 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:11 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 32 - cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizaţii/acorduri/ autorizaţii necesare pentru
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu taxe

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru aceasta subactivitate a fost prevazuta suma de 6.000lei inclusiv TVA (minim 30 persoane*200lei/persoana).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator fp, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

36,400.00

Valoare totală [LEI]

36,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

36,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

36,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

36,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

36,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

36,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 281.960 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 64.336 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 560ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 36.400lei (560ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 8.304lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.176ore. Pentru această subactivitate expertul
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va fi remunerat cu un brut de 190.560lei (3.176ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 43.484lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei (2expx500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare fp, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

190,560.00

Valoare totală [LEI]

190,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

190,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

190,560.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

190,560.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

190,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

190,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 281.960 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 64.336 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 560ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 36.400lei (560ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 8.304lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.176ore. Pentru această subactivitate expertul
va fi remunerat cu un brut de 190.560lei (3.176ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 43.484lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei (2expx500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale derulare subactivitatea 5.1

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală [LEI]

10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,666.67

Public [LEI]

10,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 10.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli deplasare subactivitatea 5.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

2,000.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 5.1 a fost prevazuta suma de 12.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acestei subacivitati (32.064,13 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert monitorizare fp, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

27,500.00

Valoare totală [LEI]

55,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

55,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

55,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

55,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

55,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

55,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 281.960 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 64.336 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 560ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 36.400lei (560ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 8.304lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.176ore. Pentru această subactivitate expertul
va fi remunerat cu un brut de 190.560lei (3.176ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 43.484lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei (2expx500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.

Documente justificative
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-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert organizare fp

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

43,484.00

Valoare totală [LEI]

43,484.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

43,484.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

43,484.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

43,484.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

43,484.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

43,484.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 281.960 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 64.336 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 560ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 36.400lei (560ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 8.304lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.176ore. Pentru această subactivitate expertul
va fi remunerat cu un brut de 190.560lei (3.176ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 43.484lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei (2expx500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia coordonator fp
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,304.00

Valoare totală [LEI]

8,304.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,304.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,304.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,304.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,304.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,304.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 281.960 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 64.336 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 560ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 36.400lei (560ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 8.304lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.176ore. Pentru această subactivitate expertul
va fi remunerat cu un brut de 190.560lei (3.176ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 43.484lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei (2expx500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert monitorizare fp

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,274.00

Valoare totală [LEI]

12,548.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,548.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,548.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,548.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,548.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,548.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 281.960 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 64.336 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 560ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 36.400lei (560ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 8.304lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.176ore. Pentru această subactivitate expertul
va fi remunerat cu un brut de 190.560lei (3.176ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 43.484lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei (2expx500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert monitorizare fp, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

221,980.00

Valoare totală [LEI]

443,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

443,960.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

443,960.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

443,960.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

443,960.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

443,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
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remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale derulare subactivitatea 5.2

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală [LEI]

10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,666.67

Public [LEI]

10,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 10.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
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cheltuieli cu materiale consumabile practica

Achiziţie: Cheltuieli materiale consumabile partea practica a cursurilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

122,550.00

Valoare totală [LEI]

147,060.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

122,550.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

147,060.00

Valoare TVA [LEI]

24,510.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

122,550.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

24,510.00

Public [LEI]

147,060.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

147,060.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării cursurilor de practica se încadrează la cheltuieli directe. Au fost bugetate
cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.consumabile etc.) în valoare de 147.060 lei inclusiv TVA. Costurile unitare au fost
stabilite conform ofertelor. Materialele consumabile au fost stabilite in functie de natura cursurilor de formare profesionala care vor fi
efectuate. Acestea cuprind:
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia coordonator fp

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

47,117.00

Valoare totală [LEI]

47,117.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

47,117.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

47,117.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

47,117.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

47,117.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

47,117.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:5 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de
administraţie
Subcategorie cheltuială eligibilă: 9 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de
administraţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu chirie sala curs

Achiziţie: Chirie sali cursuri
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

56,000.00

Valoare totală [LEI]

67,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

56,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

67,200.00

Valoare TVA [LEI]

11,200.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

56,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

11,200.00

Public [LEI]

67,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

67,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru derularea cursurilor de formare profesionala, în bugetul Solicitantului a fost prevăzut închirierea de sali. Costul unitar se
incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44, 75lei/mp/luna inclusiv TVA. Astfel, suma estimata pentru inchiriere Sali cursuri formare profesionala
este de 67.200 lei inclusiv TVA (2 luni*40mp*60lei/mp*14 cursuri).
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Documente justificative
Oferte_inchir_sala_cursuri_S.PDF - Oferte chirie sala cursuri

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru evaluatori

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:28 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

55.00

Valoare totală [LEI]

1,540.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,540.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,540.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,540.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,540.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,540.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator fp, 6h/zi la o remunerare de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

206,440.00

Valoare totală [LEI]

206,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

206,440.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

206,440.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

206,440.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

206,440.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

206,440.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare fp, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

81,600.00

Valoare totală [LEI]

81,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

81,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

81,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

81,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

81,600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

81,600.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator lectori curs calificare teorie

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,300.00

Valoare totală [LEI]

23,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

23,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

23,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

23,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

23,000.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, RU din cadrul echipei S va fi remun cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajator va fi de 275.733 lei. Echipa de
implem a S este formată din:
•
Coord FP, care va lucra pentru această subactiv un nr de 3.176ore. Pentru această subactiv exp va fi remun cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 47.117lei.
•
Exp organizare FP, care va lucra pentru această subactiv un nr de 1.360ore. Pentru această subactiv exp va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 18.616lei.
•
Doi exp monit FP, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 4.036ore fiecare. Pentru această subactiv exp vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pentru această subactiv un nar de 504ore. Pentru această subactiv lectorii vor fi remun cu
un brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pentru această subactiv lect vor fi
remun cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pentru această subactiv lectorii
vor fi remun cu un brut de 336.000lei (20lectx420ore*40lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pentru această subactiv evaluat vor fi remun cu
un brut de 6.720lei (28evaluatx10ore*24lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu catering participanti

Achiziţie: Servicii catering evenimente
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

126,605.50

Valoare totală [LEI]

138,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

126,605.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

138,000.00

Valoare TVA [LEI]

11,394.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

126,605.50

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

11,394.50

Public [LEI]

138,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

138,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 138.000lei (subcontractare hrana pentru persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala incluse in GT care participa la cursurile de formare profesionala) astfel:
•
16.500lei inclusiv TVA (100 beneficiari*7,5lei/persoana*22 zile) pentru cele 100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
sociala incluse in GT care vor participa la cursurile de initiere, de 90 ore. Costul unitar pentru hrana participanti la cursurile de initiere a
fost estimat la 8 lei/persoana/zi .
•
121.500 lei (180 beneficiari*7,5 lei/ora*90 zile) pentru cele 180 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse
in GT care vor participa la cursurile de calificare de 360 ore. Costul unitar pentru hrana participanti la cursurile de initiere a fost estimat la
8 lei/persoana/zi .

Documente justificative
Oferte_hrana_S.PDF - Oferte hrana

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:5 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de
administraţie
Subcategorie cheltuială eligibilă: 9 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de
administraţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli inchiriere microbuz

Achiziţie: Inchiriere vehicul transport participanti FP
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

105,000.00

Valoare totală [LEI]

126,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

105,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

126,000.00

Valoare TVA [LEI]

21,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

105,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

21,000.00

Public [LEI]

126,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

126,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru transportul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in GT la cursurile de formare profesionala, în bugetul
Solicitantului a fost prevăzut închirierea unui microbus. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului
Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o
medie de 21 zile lucrătoare/lună . Astfel, microbusul va fi închiriat timp de 30 luni la un cost/lună de 4.200 lei. Astfel, costul pentru
inchirierea unui microbus este de 126.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Studiu_piata_inchiriere_auto_S.pdf - Studiu piata inchiriere auto

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 97 - cheltuieli cu deplasarea pentru participanti - grup tinta
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli deplasare participanti subactivitatea 5.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

120,000.00

Valoare totală [LEI]

144,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

120,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

144,000.00

Valoare TVA [LEI]

24,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

120,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

24,000.00

Public [LEI]

144,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

144,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil. A fost
estimat un cost unitar de 308 lei/lună inclusiv TVA.
Pentru realizarea subactivitatii 5.2 a fost prevazuta suma de 144.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
transportului beneficiarilor la cursurile de formare profesionala (384.769,54 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale evaluatori, la o remunerare bruta de 24lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:28 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

240.00

Valoare totală [LEI]

6,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,720.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,720.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,720.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,720.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,720.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru lectori curs calificare practica

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:20 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,835.00

Valoare totală [LEI]

76,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

76,700.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

76,700.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

76,700.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

76,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

76,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
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•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert monitorizare fp

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50,642.00

Valoare totală [LEI]

101,284.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

101,284.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

101,284.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

101,284.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

101,284.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

101,284.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
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remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert organizare fp

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

18,616.00

Valoare totală [LEI]

18,616.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,616.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,616.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

18,616.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

18,616.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,616.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale lectori curs calificare teorie, 4h/zi la o remunerare bruta de 65lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,080.00

Valoare totală [LEI]

100,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

100,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

100,800.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

100,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

100,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

100,800.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, RU din cadrul echipei S va fi remun cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajator va fi de 275.733 lei. Echipa de
implem a S este formată din:
•
Coord FP, care va lucra pentru această subactiv un nr de 3.176ore. Pentru această subactiv exp va fi remun cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 47.117lei.
•
Exp organizare FP, care va lucra pentru această subactiv un nr de 1.360ore. Pentru această subactiv exp va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 18.616lei.
•
Doi exp monit FP, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 4.036ore fiecare. Pentru această subactiv exp vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pentru această subactiv un nar de 504ore. Pentru această subactiv lectorii vor fi remun cu
un brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pentru această subactiv lect vor fi
remun cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pentru această subactiv lectorii
vor fi remun cu un brut de 336.000lei (20lectx420ore*40lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pentru această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pentru această subactiv evaluat vor fi remun cu
un brut de 6.720lei (28evaluatx10ore*24lei brut/oră), iar contrib angajator sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale lectori curs calificare practica

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:20 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,800.00

Valoare totală [LEI]

336,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

336,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

336,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

336,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

336,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

336,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale lectori curs initiere, 2h/zi la o remunerare bruta de 65lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,190.00

Valoare totală [LEI]

32,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

32,760.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

32,760.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

32,760.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

32,760.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

32,760.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu subventii participanti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

369,000.00

Valoare totală [LEI]

369,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

369,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

369,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

369,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

369,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

369,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 369.000lei (subventii formare profesionala) astfel:
•
324.000lei (180 beneficiari*5lei/ora*360 ore) pentru cele 180 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in
GT care vor participa la cursurile de calificare, de 360 ore(120 ore teorie si 240 ore practica). Costul unitar pentru aceste subventii a fost
estimat la 5 lei/persoana/ora curs. Subventia se va furniza in functie de numarul de ore efectiv participate la curs si doar daca finalizeaza
cursul de formare profesionala cu diploma de absolvire.
•
45.000 lei (100 beneficiari*5 lei/ora*90 ore) pentru cele 100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in
GT care vor participa la cursurile de initiere de 90 ore. Subventia se va furniza in functie de numarul de ore efectiv participate la curs si
doar daca finalizeaza cursul de formare profesionala cu diploma de absolvire.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru lectori curs initiere

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,869.00

Valoare totală [LEI]

7,476.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,476.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,476.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,476.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,476.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,476.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei S va fi remunerata cu un brut de 1.208.280 lei, iar contrib angajatorului va fi de 275.733 lei.
Echipa de impl a S, pt această subact, este formată din:
•
Coordonator FP, care va lucra pt această subact un nr de 3.176ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu un brut de
206.440lei (3.176ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 47.117lei.
•
Expert organizare FP, care va lucra pt această subactivitate un nr de 1.360ore. Pt această subact expertul va fi remunerat cu
un brut de 81.600lei (1.360ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 18.616lei.
•
Doi experti monitorizare FP, care vor lucra pt această subact un nr de 4.036ore fiecare. Pt această subact expertii vor fi remun
cu un brut de 443.960lei (2expx4.036ore*55lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 101.284lei.
•
4 lectori curs initiere, care vor lucra pt această subactiv un numar de 504ore. Pt această subactiv lectorii vor fi remun cu un
brut de 32.760lei (4lectorix126ore*65lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 7.476lei.
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•
10 lectori curs calif teorie, care vor lucra pt această subactiv un nr de 168 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remunerati cu un brut de 100.800lei (10x168ore*60lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 23.000lei.
•
20 lectori curs calif practica, care vor lucra pt această subactiv un nr de 420 ore fiecare. Pt această subactiv lectorii vor fi
remun cu un brut de 336.000lei (20lectorix420ore*40lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 76.700lei.
•
28 evaluatori, care vor lucra pt această subactiv un nr de 10 ore fiecare. Pt această subactiv evaluatorii vor fi remun cu un brut
de 6.720lei (28evaluatorix10ore*24lei brut/oră), iar contrib angaj sunt de 1.540lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert informare/consiliere

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

56,916.00

Valoare totală [LEI]

170,748.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

170,748.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

170,748.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

170,748.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

170,748.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

170,748.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 813.440 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 185.577 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Trei experti informare/ consiliere, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 4.536ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 748.440lei (3expx4.536ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de
170.748lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
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Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale derulare subactivitatea 6.1

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală [LEI]

10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,666.67

Public [LEI]

10,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 10.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

65,000.00

Valoare totală [LEI]

65,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

65,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

65,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

65,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

65,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

65,000.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 813.440 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 185.577 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Trei experti informare/ consiliere, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 4.536ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 748.440lei (3expx4.536ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de
170.748lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia coordonator masuri ocupare/autoocupare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

14,829.00

Valoare totală [LEI]

14,829.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,829.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,829.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

14,829.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,829.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,829.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 813.440 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 185.577 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Trei experti informare/ consiliere, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 4.536ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 748.440lei (3expx4.536ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de
170.748lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli deplasare subactivitatea 6.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

2,000.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 6.1 a fost prevazuta suma de 12.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acestei subactivitati (32.064,13 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert informare/consiliere, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

249,480.00

Valoare totală [LEI]

748,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

748,440.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

748,440.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

748,440.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

748,440.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

748,440.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 813.440 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 185.577 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Trei experti informare/ consiliere, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 4.536ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 748.440lei (3expx4.536ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de
170.748lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 158 - subventii acordate angajatorilor
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu subventii angajator pers angajate

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

637,200.00

Valoare totală [LEI]

637,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

637,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

637,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

637,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

637,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

637,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat: furnizat
Schema de ajutor de stat: 1
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Categoria de ajutor de stat: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie
aparţinând minorităţii rome
Subcategoria de ajutor de stat: ajutoare de minimis acordate întreprinderilor unice
Justificarea cheltuielii
Angajatorii vor semna un contract de subventie pentru 12 luni prin care se obliga sa mentina ocupat locul de munca nou-creat pentru cel
putin inca 7 luni de la finalizarea perioadei pentru care au primit subventia. In baza unui contract de subventie fiecare angajator va primi
cate 900 RON / pers./ lună pe toata perioada derulării contractului. Aceasta suma este primita de angajator si va fi folosita ca subventie a
salariului persoanei pentru care se primeste suma. Pentru aceasta subventie, angajatorul trebuie sa faca dovada ca a creat un loc de
munca nou, pe care a incadrat o persoana din comunitatea marginalizata cu contract de munca. Suma bugetata pentru subventiile primite
de angajatori a fost stabilita la 637.200 lei(12 luni*59 persoane*900 lei).
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

65,000.00

Valoare totală [LEI]

65,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

65,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

65,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

65,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

65,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

65,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 881.480 lei, iar contrib angajatorului va fi
de 201.129 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactiv, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactiv un numar de 1.000ore. Pentru această
subactiv expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
3 experti mentorat, care vor lucra pentru această subactiv un numar de 4.536ore fiecare. Pentru această subactiv expertii vor
fi remunerati cu un brut de 816.480lei (3expx4.536ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 186.300lei.

Documente justificative
-
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Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii salariale pentru functia coordonator masuri ocupare/autoocupare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

14,829.00

Valoare totală [LEI]

14,829.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,829.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,829.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

14,829.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,829.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,829.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 881.480 lei, iar contrib angajatorului va fi
de 201.129 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactiv, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactiv un numar de 1.000ore. Pentru această
subactiv expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
3 experti mentorat, care vor lucra pentru această subactiv un numar de 4.536ore fiecare. Pentru această subactiv expertii vor
fi remunerati cu un brut de 816.480lei (3expx4.536ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 186.300lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert mentorat, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
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Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

272,160.00

Valoare totală [LEI]

816,480.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

816,480.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

816,480.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

816,480.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

816,480.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

816,480.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 881.480 lei, iar contrib angajatorului va fi
de 201.129 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactiv, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactiv un numar de 1.000ore. Pentru această
subactiv expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
3 experti mentorat, care vor lucra pentru această subactiv un numar de 4.536ore fiecare. Pentru această subactiv expertii vor
fi remunerati cu un brut de 816.480lei (3expx4.536ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 186.300lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale derulare subactivitatea 6.2

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală [LEI]

10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,666.67

Public [LEI]

10,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1
Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 8.450 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli deplasare subactivitatea 6.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

2,000.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 6.2 a fost prevazuta suma de 12.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implemenarea acestei subactivitati (32.064,13 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert mentorat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

62,100.00

Valoare totală [LEI]

186,300.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

186,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

186,300.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

186,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

186,300.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

186,300.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 881.480 lei, iar contrib angajatorului va fi
de 201.129 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactiv, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactiv un numar de 1.000ore. Pentru această
subactiv expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
3 experti mentorat, care vor lucra pentru această subactiv un numar de 4.536ore fiecare. Pentru această subactiv expertii vor
fi remunerati cu un brut de 816.480lei (3expx4.536ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 186.300lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert infiintare si monitorizare antreprenoriat, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

39,000.00

Valoare totală [LEI]

78,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

78,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

78,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

78,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

78,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

78,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 112.700 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 25.711 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 32.500lei (500ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.415lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 600ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 78.000lei (2expx600ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 17.794lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator expert infiintare si monitorizare antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,897.00

Valoare totală [LEI]

17,794.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

17,794.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

17,794.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

17,794.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

17,794.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

17,794.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 112.700 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 25.711 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 32.500lei (500ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.415lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 600ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 78.000lei (2expx600ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 17.794lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
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Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale jurist documente inclusiv antreprenoriat, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală [LEI]

2,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 112.700 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 25.711 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 32.500lei (500ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.415lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 600ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 78.000lei (2expx600ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 17.794lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
contributii angajator coordonator masuri ocupare/autoocupare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,415.00

Valoare totală [LEI]

7,415.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,415.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,415.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,415.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,415.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,415.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 112.700 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 25.711 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 32.500lei (500ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.415lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 600ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 78.000lei (2expx600ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 17.794lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli deplasare subactivitatea 7.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

2,000.00

Public [LEI]

12,000.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.1 a fost prevazuta suma de 12.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acestei subactivitati (32.064,13 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale derulare subactivitatea 7.1

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală [LEI]

10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,666.67

Public [LEI]

10,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 10.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,633.33

Valoare totală [LEI]

1,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,633.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,960.00

Valoare TVA [LEI]

326.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,633.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

326.67

Public [LEI]

1,960.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 7.1 sunt: 280 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7
lei/mapa. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 1.960 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

32,500.00

Valoare totală [LEI]

32,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

32,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

32,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

32,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

32,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

32,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 112.700 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 25.711 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 32.500lei (500ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.415lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 600ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 78.000lei (2expx600ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 17.794lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de jurist documente inclusiv antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală [LEI]

502.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

502.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

502.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

502.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

502.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 112.700 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 25.711 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 32.500lei (500ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.415lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 600ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 78.000lei (2expx600ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 17.794lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de jurist documente inclusiv antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală [LEI]

502.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

502.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

502.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

502.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

502.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

502.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

245

Componenta 1
Lider: ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator coordonator masuri ocupare/autoocupare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,519.00

Valoare totală [LEI]

3,519.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,519.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,519.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,519.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,519.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,519.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

15,340.00

Valoare totală [LEI]

15,340.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,340.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,340.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

15,340.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,340.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,340.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 43.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 9.953 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale jurist documente inclusiv antreprenoriat, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală [LEI]

2,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,200.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,200.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia expert marketing

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală [LEI]

1,483.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,483.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,483.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,483.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,483.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert marketing, 2 ore/zi, la o remunarare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală [LEI]

6,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert dezvoltare antreprenoriala

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală [LEI]

1,483.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,483.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,483.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,483.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,483.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,483.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
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Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert dezvoltare antreprenoriala, 2ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală [LEI]

6,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale derulare subactivitatea 7.2

Achiziţie: Cheltuieli cu materiale pentru derularea activitatilor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,500.00

Valoare totală [LEI]

9,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,000.00
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Valoare TVA [LEI]

1,500.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,500.00

Public [LEI]

9,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 9.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
cheltuieli pentru catering participanti

Achiziţie: Servicii catering evenimente
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

688.07

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

688.07

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

61.93

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

688.07

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

61.93

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu hrana pentru participanti necesara derulării subactivităţii 7.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate a fost bugetata suma de 750 lei inclusiv TVA. (50 participanti*15 lei/participant).

Documente justificative
Oferte_hrana_S.PDF - Oferte hrana
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Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli deplasare subactivitatea 7.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

38,333.33

Valoare totală [LEI]

46,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

38,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

46,000.00

Valoare TVA [LEI]

7,666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

38,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

7,666.67

Public [LEI]

46,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

46,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.2 a fost prevazuta suma de 46.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acestei subactivitati (122.912,49 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert infiintare si monitorizare antreprenoriat

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,966.00

Valoare totală [LEI]

5,932.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,932.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,932.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,932.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,932.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,932.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert infiintare si monitorizare antreprenoriat, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

13,000.00

Valoare totală [LEI]

26,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

26,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

26,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 56.540 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 12.919 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 236ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 15.340lei (236ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.519lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 26.000lei (2expx200ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului
sunt de 5.932lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.200lei (40ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 502lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 6.500lei (100ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.483lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu catering participanti

Achiziţie: Servicii catering participanti formare profesionala
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,807.34

Valoare totală [LEI]

9,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,807.34

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,600.00

Valoare TVA [LEI]

792.66

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,807.34

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

792.66

Public [LEI]

9,600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,600.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu hrana pentru participanti necesara derulării subactivităţii 7.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate a fost bugetata suma de 9.600 lei inclusiv TVA. (16 evenimente*40 participanti/eveniment*15 lei/participant).
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Documente justificative
Oferte_hrana_S.PDF - Oferte hrana

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator coordonator masuri ocupare/autoocupare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

14,829.00

Valoare totală [LEI]

14,829.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,829.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,829.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

14,829.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,829.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,829.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 718.460 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 163.954 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert dezvoltare antreprenoriala

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

9,731.00

Valoare totală [LEI]

9,731.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,731.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,731.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

9,731.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,731.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,731.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 718.460 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 163.954 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

525.00

Valoare totală [LEI]

630.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

525.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

630.00
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Valoare TVA [LEI]

105.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

525.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

105.00

Public [LEI]

630.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

630.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 7.3 sunt: 90 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7
lei/mapa. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 630 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 159 - Subvenţii pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu subventii antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,788,937.50

Valoare totală [LEI]

2,788,937.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,788,937.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,788,937.50

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,788,937.50

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,788,937.50

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,788,937.50

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat: furnizat
Schema de ajutor de stat: 1
Categoria de ajutor de stat: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie
aparţinând minorităţii rome
Subcategoria de ajutor de stat: ajutoare de minimis acordate întreprinderilor unice
Justificarea cheltuielii
Activitatea 7.3 presupune Semnarea contractelor de subventie (minimis) cu 25 beneficiari selectati de comisie.
Vor fi furnizate in baza a 25 de contracte de subventie fondurile pentru dezvoltare. Vor fi semnate sele 25 contracte de subventie cu cei
25 de beneficiari. Contractele vor contine toate conditiile impuse de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice OS 4.1. si anexa ce clarifica
Schema de ajutor de minimis (12 luni functionare pe durata proiectului, minim 7 luni dupa finalizare, cel putin 1 loc de munca pastrat
inclusiv pe perioada de sustenabilitate, etc). De asemenea contractul va prevedea suma furnizata si conditiile de eligibilitate a
cheltuielilor, consecintele pentru nerespectarea prevederilor contractuale.
Subventia pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/plan de afaceri, la cursul de 4,4623, adica suma de 111.557,50 lei/plan
afaceri.Acesta subventie va fi acordata numai persoanelor juridice, in urm aprobarilor planurilor de afaceri si numai dupa ce persoanele
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fizice au beneficiat de sprijin pentru deschiderea unei afaceri.Suma bugetata la Solicitant pentru aceste subventii este de 2.788.937,50lei
(25pers*111.557,50lei).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert dezvoltare antreprenoriala, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

42,640.00

Valoare totală [LEI]

42,640.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

42,640.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

42,640.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

42,640.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

42,640.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

42,640.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 718.460 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 163.954 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert marketing, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

42,640.00

Valoare totală [LEI]

42,640.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

42,640.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

42,640.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

42,640.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

42,640.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

42,640.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 718.460 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 163.954 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert infiintare si monitorizare antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

55,421.00

Valoare totală [LEI]

110,842.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

110,842.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

110,842.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

110,842.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

110,842.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

110,842.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 633.180 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 144.492 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale jurist documente inclusiv antreprenoriat, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

82,500.00

Valoare totală [LEI]

82,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

82,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

82,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

82,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

82,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

82,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 718.460 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 163.954 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli deplsare subactivitatea 7.3

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

41,666.67

Valoare totală [LEI]

50,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

41,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

50,000.00

Valoare TVA [LEI]

8,333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

41,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

8,333.33

Public [LEI]

50,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

50,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.3 a fost prevazuta suma de 50.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acestei subactivitati (133.600,53 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de jurist documente inclusiv antreprenoriat

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

18,821.00

Valoare totală [LEI]

18,821.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,821.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,821.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

18,821.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

18,821.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,821.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 633.180 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 144.492 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert infiintare si monitorizare antreprenoriat, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

242,840.00

Valoare totală [LEI]

485,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

485,680.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

485,680.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

485,680.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

485,680.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

485,680.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 718.460 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 163.954 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert marketing

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

9,731.00

Valoare totală [LEI]

9,731.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,731.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,731.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

9,731.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,731.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,731.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 718.460 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 163.954 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.
•
Expert dezvoltare antreprenoriala, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei
•
Expert marketing, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 656ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 42.640lei (656ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.731lei

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale derulare subactivitatea 7.3

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

2,000.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 12.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare/autoocupare, 6h/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

65,000.00

Valoare totală [LEI]

65,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

65,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

65,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

65,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

65,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

65,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Solicitantului va fi remunerata cu un brut de 633.180 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 144.492 lei. Echipa de implementare a Solicitantului, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri ocupare/autoocupare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 65.000lei (1.000ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 14.829lei.
•
Doi experti infiintare si monitorizare antreprenoriat, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 3.736ore fiecare.
Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 485.680lei (2expx3.736ore*65lei brut/oră), iar contributiile
angajatorului sunt de 11.842lei.
•
Jurist documente inclusiv antreprenoriat, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.500ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 82.500lei (1.500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 18.821lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu pachete imbunatatire conditii de locuit

Achiziţie: Pachet imbunatatire conditii de locuit
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

750,000.00

Valoare totală [LEI]

900,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

750,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

900,000.00

Valoare TVA [LEI]

150,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

750,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

150,000.00

Public [LEI]

900,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

900,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Echipa va analiza nevoile gospodariilor identificate cu nevoie in acest domeniu si vor selecta 50 de gospodarii, cele cu nevoile cele mai
stringente. Se va realiza o procedura de analiza, cu criterii concrete si transparente, in baza unui punctaj. Se va tine cont de starea de
degradare, cuantumul de mp/persoana din gospodarie, nr pers implicate din gospodarie in act proi, existenta in locuinta a pers cu
vulnerabilitati suplimentare (pers varstnice, pers cu dizabilitati, femei insarcinate).In comunitatea marginalizata vizata, la gospodariile in
starea cea mai mare de degradare se pot realiza urm lucrari care ar putea creste calitatea vietii celor care locuiesc in ele:(1)extinderea
locuintelor supraaglomerate acolo unde cladirea si terenul sunt in proprietate personala (unde le lipsesc doc de proprietate si este
realizabil, vor fi sprijiniti pt obtinerea doc); (2)reabilitarea si consolidarea locuintelor, izolatie termica (anvelopare si schimbarea tamplariei)
pt o mai buna izolare si gestionare a resurselor pe imb si adaptarea conditiilor de locuit; se urmareste cresterea rezilientei la dezastre si
imb perf energetice a cladirilor.Problema utilitatilor este una care necesiata resurse fin mai mari decat se pot aloca in prez proi, astfel ca
pt mentinerea igienei a fost necesara gasirea altor solutii care sa corespunda realitatii din teren (in Centrul de Resurse Comunitare).La
toate cele 50 de gospodarii se vor realiza ambele tipuri de serv de imb, toate locuintele aflate in starea cea mai dificila au aceste 2 tipuri
de probleme.S-a stabilit o suma fixa pentru cele 50 de gospodarii pt a evita riscul de discriminare si interpretarile de favorizare a benefi,
aceasta fiind de 18.000lei/gospodarie.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 11. Managementul de proiect.
Subactivitatea: Subactivitatea 11.1. Asigurarea managementului proiectului.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale manager proiect, 4h/zi la remunerare bruta de 70lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

211,680.00

Valoare totală [LEI]

211,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

211,680.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

211,680.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

211,680.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

0.00

Public [LEI]

211,680.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

211,680.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile directe de personal sunt cheltuieli care derivă din încheierea unui raport de serviciu/muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi
angajatorului, cu respectarea prevedrilor Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare. Remuneraţia experţilor
se încadrează în limitele plafoanelor aplicabile cheltuielilor cu personalul din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanţărilor
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. Decontarea este determinată în baza retribuţiei echivalente pe oră, luând ca
punct de refrinţă ziua de lucru de opt ore şi o medie de 21 zile lucrătoare pe lună.
O resursă importantă pentru implementarea proiectului este factorul uman, echipa Solicitantului fiind dimensionată pe activităţi, cu nivel
de expertiză corespunzătoare pentru obţinerea rezultatelor anticipate, respectiv alocările financiare conform documentului Orientări
privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Echipa de management este formată din:
•
Manager proiect, cu o experienţă mai mare cuprinsa intre 5-10 ani, pe o perioadă de 36 luni, cu o fracţiune de normă de 4
ore/zi, la o remuneraţie brută pe oră de 70 lei. Astfel, managerul de proiect va fi remunerat pe întreaga perioadă cu un brut de 211.680lei
(4h/zi*21zile lucrătoare/lună*70lei/h*36luni). Contribuţiile angajatorului pentru manager proiect pentru întreaga perioadă sunt de 48.312lei.
Managerul de proiect va fi decontat de la cheltuieli directe.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 11. Managementul de proiect.
Subactivitatea: Subactivitatea 11.1. Asigurarea managementului proiectului.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de manager proiect

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

48,312.00

Valoare totală [LEI]

48,312.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

48,312.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

48,312.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

48,312.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

48,312.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

48,312.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cheltuielile directe de personal sunt cheltuieli care derivă din încheierea unui raport de serviciu/muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi
angajatorului, cu respectarea prevedrilor Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare. Remuneraţia experţilor
se încadrează în limitele plafoanelor aplicabile cheltuielilor cu personalul din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanţărilor
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. Decontarea este determinată în baza retribuţiei echivalente pe oră, luând ca
punct de refrinţă ziua de lucru de opt ore şi o medie de 21 zile lucrătoare pe lună.
O resursă importantă pentru implementarea proiectului este factorul uman, echipa Solicitantului fiind dimensionată pe activităţi, cu nivel
de expertiză corespunzătoare pentru obţinerea rezultatelor anticipate, respectiv alocările financiare conform documentului Orientări
privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Echipa de management este formată din:
•
Manager proiect, cu o experienţă mai mare cuprinsa intre 5-10 ani, pe o perioadă de 36 luni, cu o fracţiune de normă de 4
ore/zi, la o remuneraţie brută pe oră de 70 lei. Astfel, managerul de proiect va fi remunerat pe întreaga perioadă cu un brut de 211.680lei
(4h/zi*21zile lucrătoare/lună*70lei/h*36luni). Contribuţiile angajatorului pentru manager proiect pentru întreaga perioadă sunt de 48.312lei.
Managerul de proiect va fi decontat de la cheltuieli directe.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 11. Managementul de proiect.
Subactivitatea: Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor indirecte (umane si materiale) necesare implementarii activitatilor.
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli indirecte

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

823,121.40

Valoare totală [LEI]

823,121.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

823,121.40

Valoare totală eligibilă [LEI]

823,121.40

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

823,121.40

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

823,121.40

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

823,121.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite
activitati. Cheltuielile indirecte au fost stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile direct eligibile cu personalul care nu fac obiectul
subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr.1303/2013. Aceste cheltuieli sunt in suma de
823.121,40lei si cuprind: salarii si contributii aferente salariilor pentru expertii suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabil
financiar, asistent manager, expert achizitii publice, expert informare si publicitate, insprctor Resurse Umane, jurist, etc), salarii si
contributii aferente salariilor pentru personal administrativ (secretara, expert actiuni contabile, sofer, etc), auditor financiar, utilitati sediu,
servicii SSM, servicii administrare cladiri, servicii intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport, arhivare, cheltuieli financiare
si juridice, materiale consumabile, etc. Suma de 823.121,40lei va avea un TVA in valoare de 30.000lei pentru cheltuielile indirecte care nu
cuprind salariile si contributiile aferente salariilor expertilor suport si personalului administrativ.
Documente justificative
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Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 1.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Partener 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, sa calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 1.1 a fost prevazuta suma de 1.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii necesare pentru implementarea acesteia. (2.672,01km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,750.00

Valoare totală [LEI]

1,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,750.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,750.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 6.150lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.403lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 50 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 1.750lei(50ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 399lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu servicii catering

Achiziţie: Servicii catering
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

412.84

Valoare totală [LEI]

450.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

412.84

Valoare totală eligibilă [LEI]

450.00

Valoare TVA [LEI]

37.16

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

412.84

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

37.16

Public [LEI]

450.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

450.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu servicii de catering necesare derulării subactivităţii 1.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta subactivitate a
fost bugetata suma de 450 lei inclusiv TVA.(30 participanti*15 lei/participant).

Documente justificative
Oferte_hrana_P3.pdf - Oferte hrana P3

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

175.00

Valoare totală [LEI]

210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

175.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

210.00

Valoare TVA [LEI]

35.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

175.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

35.00

Public [LEI]

210.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

210.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 1.1 sunt: 30 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7
lei/mapa. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 210 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale consumabile derularii activitatilor
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Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

399.00

Valoare totală [LEI]

399.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

399.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

399.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

399.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

399.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

399.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 6.150lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.403lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 50 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 1.750lei(50ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 399lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,400.00

Valoare totală [LEI]

4,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 6.150lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.403lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 50 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 1.750lei(50ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 399lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,004.00

Valoare totală [LEI]

1,004.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,004.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,004.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,004.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,004.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,004.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 6.150lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.403lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 50 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 1.750lei(50ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 399lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,008.00

Valoare totală [LEI]

2,008.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,008.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,008.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,008.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,008.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,008.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 12.300lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.806lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 160 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 8.800lei(160ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.008lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 1.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Partener 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, sa calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 1.2 a fost prevazuta suma de 1.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii necesare pentru implementarea acesteia. (2.672,01km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

798.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

798.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

798.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

798.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 12.300lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.806lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 160 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 8.800lei(160ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.008lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală [LEI]

3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 12.300lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.806lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
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•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 160 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 8.800lei(160ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.008lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,800.00

Valoare totală [LEI]

8,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,800.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,800.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 12.300lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.806lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 160 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 8.800lei(160ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.008lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,800.00

Valoare totală [LEI]

8,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,800.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,800.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 8.800lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.008 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 160 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 8.800lei(160ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.008lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 2.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,008.00

Valoare totală [LEI]

2,008.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,008.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,008.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,008.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,008.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,008.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 8.800lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.008 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 160 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 8.800lei(160ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.008lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

13,200.00

Valoare totală [LEI]

13,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

13,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

13,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

13,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,011.00

Valoare totală [LEI]

3,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,011.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,011.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,011.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,011.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,011.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
cheltuieli servicii catering participanti

Achiziţie: Servicii catering
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,100.92

Valoare totală [LEI]

1,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,100.92

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,200.00

Valoare TVA [LEI]

99.08

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,100.92

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

99.08

Public [LEI]

1,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile servicii de catering necesare evenimentelor din subactivitatea 3.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate a fost bugetata suma de 1.200 lei inclusiv TVA (2 evenimente*20 participanti/eveniment*15 lei/participant; 1 eveniment*40
participanti/eveniment*15 lei/participant).
Documente justificative
Oferte_hrana_P3.pdf - Oferte hrana P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare suactivitatea 3.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
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cheltuieli subcontractare eveniment spectacol

Achiziţie: Sepctacol eveniment
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

20,833.33

Valoare totală [LEI]

25,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

25,000.00

Valoare TVA [LEI]

4,166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

20,833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

4,166.67

Public [LEI]

25,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru sustinerea actiunilor antidiscriminare va fi subcontractat, de către P3, un serviciu de realizare a unui eveniment spectacol, la un
cost unitar estimat de 25.000lei inclusiv TVA. Se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica,
religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes
general. Actiunile vor fi organizate si implementate de echipa nominalizata pentru realizarea subactivitatii.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli realizare si difuzare film autodiscriminare

Achiziţie: Realizare si difuzare film antidiscriminare
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,666.67

Valoare totală [LEI]

20,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,000.00

Valoare TVA [LEI]

3,333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

16,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

3,333.33

Public [LEI]

20,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru sustinerea actiunilor antidiscriminare va fi subcontractat, de către P3, un serviciu de realizare a unui filmulet de 10 minute, care va
avea si o varianta scurta (promo) care va fi difuzat la televiziunile locale, la un cost unitar estimat de 20.000lei inclusiv TVA. Se va tine
cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala
sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general. Actiunile vor fi organizate si implementate de
echipa nominalizata pentru realizarea subactivitatii.
Documente justificative
Oferte_realizare_spot-film_P3.pdf - Oferte spot - film P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,415.83

Valoare totală [LEI]

6,499.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,415.83

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,499.00

Valoare TVA [LEI]

1,083.17

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,415.83

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,083.17

Public [LEI]

6,499.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,499.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 3.1 sunt: 1.000 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 2
lei/pliant; 2 roll-up la un cost unitar inclusiv tva de 400 lei/buc; 1 buc pop-up la un cost unitar inclusiv TVA de 3.699 lei. Astfel costul
materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 6.499 lei inclusiv TVA. Cost unitare optime pentru
acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 3.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Partener 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, sa calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 3.1 a fost prevazuta suma de 1.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii necesare pentru implementarea acesteia. (2.672,01km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert recrutare GT, 4h/zi la o remunerare bruta de 45 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,500.00

Valoare totală [LEI]

67,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

67,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

67,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

67,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

67,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

67,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert recrutare GT

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,133.00

Valoare totală [LEI]

15,399.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,399.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,399.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

15,399.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,399.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,399.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
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cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,000.00

Valoare totală [LEI]

7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,597.00

Valoare totală [LEI]

1,597.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,597.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,597.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,597.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,597.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,597.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert combatere discriminare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,274.00

Valoare totală [LEI]

12,548.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,548.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,548.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,548.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,548.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,548.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert combatere discriminare, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

27,500.00

Valoare totală [LEI]

55,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

55,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

55,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

55,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

55,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

55,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.700lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 32.555 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 55.000lei(2expertix500ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 12.548
lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 67.500lei(3expertix500ore*45lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.399
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 7.000lei(200ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.597lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 240 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 13.200lei(240ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.011lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru experti activitate cu copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală [LEI]

15,056.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,056.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,056.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

15,056.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,056.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,056.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,004.00

Valoare totală [LEI]

1,004.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,004.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,004.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,004.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,004.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,004.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,400.00

Valoare totală [LEI]

4,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală [LEI]

3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert combatere discriminare, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

33,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale experti activitate cu copii, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală [LEI]

66,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

66,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

66,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

66,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

66,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

66,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 3.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Partener 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, sa calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 3.2 a fost prevazuta suma de 1.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii necesare pentru implementarea acesteia. (2.672,01km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert combatere discriminare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală [LEI]

7,528.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,528.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,528.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,528.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,528.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,528.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
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-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(70 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu servicii catering participanti

Achiziţie: Servicii catering
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

412.84

Valoare totală [LEI]

450.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

412.84

Valoare totală eligibilă [LEI]

450.00
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Valoare TVA [LEI]

37.16

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

412.84

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

37.16

Public [LEI]

450.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

450.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu serviciile de catering necesare derulării subactivităţii 3.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta subactivitate a
fost bugetata suma de 450 lei inclusiv TVA (3 evenimente*10 participanti/eveniment*15 lei/participant).

Documente justificative
Oferte_hrana_P3.pdf - Oferte hrana P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu culegere instrumente de lucru

Achiziţie: Publicare culegere instrumente de lucru
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Culegerea de instrumente publicata va contine: (1) programul de formare antidiscriminare adresat cadrelor didactice compus din 6
sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat in Subactivitatea 3.2; (2) programul de combatere a discriminarii/cresterii rezilientei la
discriminare adresat persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala compus din 6 sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat
in Subactivitatea 3.3; (3) programul de informare si consiliere vocationala compus din 12 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in
Subactivitatea 6.1; (4) programul de educatie parentala compus din 6 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in Subactivitatea 8.5;
(5) programul de consiliere pentru sanatate mentala/dezvoltare personala adresat copiilor ce va fi structurat pe activitati derulate in 12
sedinte a cate 50 minute realizat si implementat in Subactivitatea 10.1. Culegerea a fost bugetata la suma de 5.000 lei, care va fi
decontata din urmatoarele subactivitati: 3.2, 3.3, 6.1, 8.5, 10.1 (1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală [LEI]

798.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

798.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

798.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

798.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

798.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 106.900lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 24.386 lei. Echipa de implementare a Partenerului 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitati cu copii, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 66.000lei(4expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 15.056
lei.
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore fiecare. Pentru această
subactivitate expertii vor fi remunerati cu un brut de 33.000lei(2expertix300ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 7.528
lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 3.500lei(100ore*35lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 798 lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.400lei(80ore*55lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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contributii angajator facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală [LEI]

798.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

798.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

798.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

798.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

798.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,400.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală eligibilă [LEI]

4,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,004.00

Valoare totală [LEI]

1,004.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,004.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,004.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,004.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,004.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,004.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert combatere discriminare, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

55,000.00

Valoare totală [LEI]

110,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

110,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

110,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

110,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

110,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

110,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
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•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală [LEI]

3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
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•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală [LEI]

2,510.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,510.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,510.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,510.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală [LEI]

3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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contributii angajator pentru functia expert gestionare program integrat alte grupuri vulnerabile

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]

1,255.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096
MB, tip memorie DDR3
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli informare subactivitatea 3.3

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

175.00

Valoare totală [LEI]

210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

175.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

210.00

Valoare TVA [LEI]

35.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

175.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

35.00

Public [LEI]

210.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

210.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 3.3 sunt: 30 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7
lei/mapa. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 210 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Creare aplicatie informatica grup tinta

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
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Descrierea cheltuielii
Culegere instrumente de lucru

Achiziţie: Publicare culegere instrumente de lucru
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Culegerea de instrumente publicata va contine: (1) programul de formare antidiscriminare adresat cadrelor didactice compus din 6
sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat in Subactivitatea 3.2; (2) programul de combatere a discriminarii/cresterii rezilientei la
discriminare adresat persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala compus din 6 sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat
in Subactivitatea 3.3; (3) programul de informare si consiliere vocationala compus din 12 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in
Subactivitatea 6.1; (4) programul de educatie parentala compus din 6 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in Subactivitatea 8.5;
(5) programul de consiliere pentru sanatate mentala/dezvoltare personala adresat copiilor ce va fi structurat pe activitati derulate in 12
sedinte a cate 50 minute realizat si implementat in Subactivitatea 10.1. Culegerea a fost bugetata la suma de 5.000 lei, care va fi
decontata din urmatoarele subactivitati: 3.2, 3.3, 6.1, 8.5, 10.1 (1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_publicatii_P3.pdf - Oferte publicatii P3

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat alte grupuri vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 3.3

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Partener 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, sa calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 3.3 a fost prevazuta suma de 2.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii necesare pentru implementarea acesteia. (5.344,02km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală [LEI]

11,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]

1,255.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală [LEI]

684.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

684.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

684.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

684.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

684.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert combatere discriminare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,548.00

Valoare totală [LEI]

25,096.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

25,096.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

25,096.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

25,096.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

25,096.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,096.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 142.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 32.602lei.
Echipa de impl a Part 3, pentru această subact, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.000 ore fiecare. Pt această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 110.000lei (2expx1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.096lei.
•
Coord GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 3.000lei
(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684 lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pt această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pt această subact exp
va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798 lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 80h. Pt această subact exp va fi remunerat cu un brut de 4.400lei
(80h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.004lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 3.3

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
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Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,194.00

Valoare totală [LEI]

3,194.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,194.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,194.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,194.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,194.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,194.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

33,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 203.200lei, iar contrib angajatorului va fi de 46.358lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp activitati cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 520 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 57.200lei (2expx520h*55lei brut/h), iar contrib angajatorului sunt de 13.048lei.
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală [LEI]

7,529.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,529.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,529.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,529.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,529.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 4.1 sunt: 1.000 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 2
lei/pliant. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 2.000 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
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Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
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cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

14,000.00

Valoare totală [LEI]

14,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

14,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 4.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert combatere discriminare, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

33,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert combatere discriminare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală [LEI]

7,528.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,528.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,528.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,528.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,528.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,528.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert recrutare GT, 4h/zi la o remunerare bruta de 45 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

18,000.00

Valoare totală [LEI]

54,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

54,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

54,000.00
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Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

54,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

54,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

54,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 203.200lei, iar contrib angajatorului va fi de 46.358lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp activitati cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 520 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 57.200lei (2expx520h*55lei brut/h), iar contrib angajatorului sunt de 13.048lei.
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert recrutare GT

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,107.00

Valoare totală [LEI]

12,321.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,321.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,321.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,321.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,321.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,321.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 146.000lei, iar contrib angajatorului va fi de 33.310lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi exp combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 300 ore. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 400 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 54.000lei (3expx400h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.321lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.
•
Exp org ev, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 4.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,333.33

Valoare totală [LEI]

4,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,000.00

Valoare TVA [LEI]

666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

666.67

Public [LEI]

4,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Partener 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, sa calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 4.1 a fost prevazuta suma de 4.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii necesare pentru implementarea acesteia. (10.688,04km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

329

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 26.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 6.138lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 13.500lei (3expx100h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.081lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un
brut de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert recrutare GT, 4h/zi la o remunerare bruta de 45 lei/h

330

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,500.00

Valoare totală [LEI]

13,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

13,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

13,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

13,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 26.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 6.138lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 13.500lei (3expx100h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.081lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un
brut de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert recrutare GT

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,027.00

Valoare totală [LEI]

3,081.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,081.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,081.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,081.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,081.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,081.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 26.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 6.138lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 13.500lei (3expx100h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.081lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un
brut de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
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Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 4.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 26.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 6.138lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 13.500lei (3expx100h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.081lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un
brut de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală [LEI]

1,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 26.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 6.138lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 13.500lei (3expx100h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.081lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un
brut de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală [LEI]

319.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

319.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

319.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

319.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

319.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 26.900lei, iar contrib angajatorului va fi de 6.138lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 13.500lei (3expx100h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.081lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un
brut de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

48,000.00

Valoare totală [LEI]

48,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

48,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

48,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

48,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

48,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

48,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

337

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,951.00

Valoare totală [LEI]

10,951.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,951.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,951.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,951.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,951.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,951.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală [LEI]

798.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

798.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

798.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

798.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

798.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

798.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat alte grupuri vulnerabile
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală [LEI]

2,510.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,510.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,510.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,510.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat alte grupuri vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală [LEI]

11,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,000.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,000.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert recrutare GT, 4h/zi la o remunerare bruta de 45 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

91,080.00

Valoare totală [LEI]

273,240.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

273,240.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

273,240.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

273,240.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

273,240.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

273,240.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
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un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală [LEI]

3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert recrutare GT

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

20,765.00

Valoare totală [LEI]

62,295.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

62,295.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

62,295.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

62,295.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

62,295.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

62,295.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 379.740lei, iar contrib angajatorului va fi de 86.592lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 800 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 48.000lei (800h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 10.951lei.
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•
Trei experti recrutare GT, care vor lucra pentru această subact un nr de 2.024 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 273.240lei (3exp*2.024h*45lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 62.295lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.500lei(100h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 798lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 4.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
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Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 4.3

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

348

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 4.3 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
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Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
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Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home

354

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,392.00

Valoare totală [LEI]

4,392.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,392.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,392.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,392.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,392.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,392.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
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Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

23,037.00

Valoare totală [LEI]

23,037.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

23,037.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,037.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

23,037.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

23,037.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

23,037.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

23,037.00

Valoare totală [LEI]

23,037.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

23,037.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,037.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

23,037.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

23,037.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

23,037.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

100,980.00

Valoare totală [LEI]

100,980.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

100,980.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

100,980.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

100,980.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

100,980.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

100,980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,548.00

Valoare totală [LEI]

12,548.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,548.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,548.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,548.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,548.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,548.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
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•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestioanare program integrat alte grupuri vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

55,000.00

Valoare totală [LEI]

55,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

55,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

55,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

55,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

55,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

55,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
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Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

100,980.00

Valoare totală [LEI]

100,980.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

100,980.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

100,980.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

100,980.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

100,980.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

100,980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 4.4

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.4 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 4.4

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,158.33

Valoare totală [LEI]

7,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,158.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,231.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,158.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,231.67

Public [LEI]

7,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
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Pentru realizarea subactivitatii 4.4 a fost prevazuta suma de 7.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (19.746,16 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.4. Intocmirea si gestionarea planului de interventie integrata pentru intreg grupul tinta.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

19,250.00

Valoare totală [LEI]

19,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

19,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

19,250.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

19,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

19,250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

19,250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.4, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 288.210lei, iar contrib angajatorului va fi de 65.752lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 200 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 12.000lei (200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 1.836h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 100.980lei(1.836h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 23.037lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 1.000h. Pentru această
subact exp va fi remunerat cu un brut de 55.000lei(1.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 12.548lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subactivitate un nr de 550h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 19.250lei(550h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.392lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,369.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.5 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
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Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]

1,255.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 4.5

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 4.5 a fost prevazuta suma de 1.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (2.672,01 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]

1,255.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.5. Asistenţă juridică pentru reglementări acte pentru asigurarea conditiilor de eligibilitate si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]

1,255.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 4.5, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 22.500lei, iar contrib angajatorului va fi de 5.134lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală [LEI]

2,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,750.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,750.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală [LEI]

2,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,700.00
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Valoare TVA [LEI]

450.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

450.00

Public [LEI]

2,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]

1,369.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,369.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate
mentionata(500 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală [LEI]

627.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

627.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

627.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

627.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

627.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
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Subactivitatea:
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 5.1 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea grupelor de formare profesionala pentru 280 persoane aflate in risc de saracie
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală [LEI]

2,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,700.00

Valoare TVA [LEI]

450.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

450.00

Public [LEI]

2,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
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Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 5.2 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc

382

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate
mentionata(500 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală [LEI]

2,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,750.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,750.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,750.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]

1,369.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,369.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala

Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei inclusiv TVA). Acest
echipament va fi folosit in implem subactivitatilor 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la
fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P3.pdf - Oferte multifunctional P3

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 5. Formarea profesionala a 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca, din
care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50 femei, recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 5.2. Derularea celor 10 cursuri de calificare nivel I si 4 cursuri de initiere.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală [LEI]

627.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

627.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

627.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

627.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

627.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 5.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 8.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 1.996lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru aceasta subact un nr. de 100 ore. Pentru această subac exp va fi remunerat cu un brut
de 6.000lei (100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert combatere discriminare, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

33,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]

1,369.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,369.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert combatere discriminare
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală [LEI]

7,528.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,528.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,528.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,528.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,528.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,528.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală [LEI]

2,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,750.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,750.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală [LEI]

627.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

627.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

627.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

627.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

627.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.1, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor
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Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală [LEI]

2,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,700.00

Valoare TVA [LEI]

450.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

450.00

Public [LEI]

2,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,633.33

Valoare totală [LEI]

1,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,633.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,960.00

Valoare TVA [LEI]

326.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,633.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

326.67

Public [LEI]

1,960.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 6.1 sunt: 280 mape la un cost unitar inclusiv TVA de 7
lei/pliant. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 1.960 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - multifunctional
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Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei inclusiv TVA). Acest
echipament va fi folosit in implem subactivitatilor 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la
fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P3.pdf - Oferte multifunctional P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

500.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate
mentionata(500 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
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proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 6.1 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli culegere instrumente de lucru

Achiziţie: Publicare culegere instrumente de lucru
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Culegerea de instrumente publicata va contine: (1) programul de formare antidiscriminare adresat cadrelor didactice compus din 6
sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat in Subactivitatea 3.2; (2) programul de combatere a discriminarii/cresterii rezilientei la
discriminare adresat persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala compus din 6 sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat
in Subactivitatea 3.3; (3) programul de informare si consiliere vocationala compus din 12 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in
Subactivitatea 6.1; (4) programul de educatie parentala compus din 6 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in Subactivitatea 8.5;
(5) programul de consiliere pentru sanatate mentala/dezvoltare personala adresat copiilor ce va fi structurat pe activitati derulate in 12
sedinte a cate 50 minute realizat si implementat in Subactivitatea 10.1. Culegerea a fost bugetata la suma de 5.000 lei, care va fi
decontata din urmatoarele subactivitati: 3.2, 3.3, 6.1, 8.5, 10.1 (1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_publicatii_P3.pdf - Oferte publicatii P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Realizarea si implementarea unui program de informare si consiliere vocationala cu
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert combatere discriminare, 4h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

33,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert combatere discriminare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală [LEI]

7,528.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,528.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,528.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,528.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,528.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,528.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]

1,369.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,369.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală [LEI]

2,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,750.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,750.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală [LEI]

627.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

627.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

627.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

627.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

627.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

627.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 6.2, res umana din cadrul echipei Part 3 va fi remunerata cu un brut de 41.750lei, iar contrib angajatorului va fi de 9.524lei.
Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru aceasta subact un nr. de 300 ore. Pentru această subac exp vor fi
remunerati cu un brut de 33.000lei (2expx300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.528lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 2.750lei(50h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 627lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - multifunctional
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Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei inclusiv TVA). Acest
echipament va fi folosit in implem subactivitatilor 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la
fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P3.pdf - Oferte multifunctional P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
copul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a diferitelor
tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de beneficiu,
nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru crearea
acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati: 3.3, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3
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Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală [LEI]

2,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,700.00

Valoare TVA [LEI]

450.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

450.00

Public [LEI]

2,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
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Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate
mentionata(500 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 6. Facilitarea accesului la ocupare prin informare/consiliere/mediere la 280 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala apte de munca, din care 140 persoane de etnie roma si o pondere de 50% femei, recrutate in grupul
tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Furnizarea de mediere a muncii pentru 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 6.2 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
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Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.1 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

500.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate
mentionata(500 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală [LEI]

319.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

319.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

319.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

319.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

319.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală [LEI]

11,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - multifunctional

Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei inclusiv TVA). Acest
echipament va fi folosit in implem subactivitatilor 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la
fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P3.pdf - Oferte multifunctional P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]

1,255.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală [LEI]

1,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
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•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
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acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]

1,369.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,369.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală [LEI]

2,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,700.00

Valoare TVA [LEI]

450.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

2,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

450.00

Public [LEI]

2,700.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
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Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală [LEI]

2,510.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,510.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,510.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,510.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier
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Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - multifunctional

Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei inclusiv TVA). Acest
echipament va fi folosit in implem subactivitatilor 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la
fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P3.pdf - Oferte multifunctional P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.

421

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate
mentionata(500 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală [LEI]

2,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,700.00

Valoare TVA [LEI]

450.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

450.00

Public [LEI]

2,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
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cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.2 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]

1,255.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]

1,369.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,369.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală [LEI]

2,510.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,510.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,510.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,510.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală [LEI]

11,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de

429

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală [LEI]

319.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

319.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

319.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

319.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

319.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală [LEI]

1,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 23.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 5.453lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
6.000lei(100h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

30,000.00

Valoare totală [LEI]

30,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

30,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

30,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

30,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

30,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

30,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală [LEI]

2,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,700.00

Valoare TVA [LEI]

450.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

450.00

Public [LEI]

2,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

432

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 2.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

33,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare realizare si difuzare film antidiscriminare

Achiziţie: Realizare si difuzare film antidiscriminare
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,666.67
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,666.67

Valoare totală [LEI]

20,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,000.00

Valoare TVA [LEI]

3,333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

16,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

3,333.33

Public [LEI]

20,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru sustinerea actiunilor antidiscriminare va fi subcontractat, de către P3, un serviciu de realizare a unui filmulet de 10 minute, care va
avea si o varianta scurta (promo) care va fi difuzat la televiziunile locale, la un cost unitar estimat de 20.000lei inclusiv TVA. Se va tine
cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala
sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general. Actiunile vor fi organizate si implementate de
echipa nominalizata pentru realizarea subactivitatii.
Documente justificative
Oferte_realizare_spot-film_P3.pdf - Oferte spot - film P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - multifunctional

Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
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Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei inclusiv TVA). Acest
echipament va fi folosit in implem subactivitatilor 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la
fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P3.pdf - Oferte multifunctional P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate
mentionata(500 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
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Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert combatere discriminare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,066.00

Valoare totală [LEI]

8,132.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,132.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,132.00
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Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,132.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,132.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,132.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert combatere discriminare, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

17,820.00

Valoare totală [LEI]

35,640.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,640.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,640.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

35,640.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,640.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

35,640.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.3 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
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Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
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•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală [LEI]

7,529.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,529.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,529.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,529.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,529.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
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acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,844.00

Valoare totală [LEI]

6,844.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,844.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,844.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,844.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,844.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,844.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 120.640lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 27.524lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti combatere discriminare, care vor lucra pentru această subact un nr de 324 ore fiecare. Pentru această subact exp
vor fi remunerati cu un brut de 35.640lei(2exp*324h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.132lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 500h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
30.000lei(500h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.844lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,158.33

Valoare totală [LEI]

7,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,158.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,231.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

6,158.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

1,231.67

Public [LEI]

7,390.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 8.1 a fost prevazuta suma de 7.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (19.746,16km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală [LEI]

3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
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•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală [LEI]

684.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

684.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

684.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

684.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

684.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de ingrijitoare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

411.00

Valoare totală [LEI]

1,644.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,644.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,644.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,644.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,644.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,644.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale ingrijitoare, 4h/zi la o remunerare bruta de 18lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,800.00

Valoare totală [LEI]

7,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

7,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,200.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru experti activitate cu copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,275.00

Valoare totală [LEI]

25,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

25,100.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

25,100.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

25,100.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

25,100.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,100.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale experti activitate cu copii, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

27,500.00

Valoare totală [LEI]

110,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

110,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

110,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

110,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

110,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

110,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 142.200lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 32.447lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Patru experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 500 ore fiecare. Pentru această subact exp vor
fi remunerati cu un brut de 110.000lei(4exp*500h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 25.100lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
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Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală [LEI]

3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 26.700lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.092lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3764lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală [LEI]

16,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

16,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

16,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

16,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 26.700lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.092lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3764lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,491.67

Valoare totală [LEI]

5,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,491.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,390.00

Valoare TVA [LEI]

898.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,491.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

898.33

Public [LEI]

5,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 8.2 a fost prevazuta suma de 5.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (14.402,14 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de ingrijitoare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

411.00

Valoare totală [LEI]

1,644.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,644.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,644.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,644.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,644.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,644.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 26.700lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.092lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3764lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală [LEI]

684.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

684.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

684.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

684.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

684.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 26.700lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.092lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3764lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale ingrijitoare, 4h/zi la o remunerare bruta de 18lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,800.00

Valoare totală [LEI]

7,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 26.700lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.092lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3764lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală [LEI]

3,764.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,764.00
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Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,764.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,764.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,764.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 26.700lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.092lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3764lei.
•
Patru ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact exp va fi remunerat cu
un brut de 3.600lei(100h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.644lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală [LEI]

684.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

684.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

684.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

684.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

684.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 14.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.194lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
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cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 8.3 a fost prevazuta suma de 1.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (2.672,01 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală [LEI]

11,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 14.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.194lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,510.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,510.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,510.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 14.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.194lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală [LEI]

3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 14.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.194lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:

466

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale experti activitate cu copii, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

138,600.00

Valoare totală [LEI]

277,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

277,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

277,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

277,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

277,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

277,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 311.608lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 71.087lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.000 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 220.000lei(2exp*2.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 50.192lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală [LEI]

319.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

319.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

319.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

319.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

319.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
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subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.4 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

666.67

Valoare totală [LEI]

800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

800.00

Valoare TVA [LEI]

133.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

133.33

Public [LEI]

800.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

800.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 8.4 sunt: 2 roll-up la un cost unitar inclusiv TVA de 400
lei/buc. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 800 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).
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Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier
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Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
chletuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 8.4 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
cheltuieli sericii catering

Achiziţie: Servicii catering
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,201.84

Valoare totală [LEI]

2,400.01

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,201.84

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,400.01

Valoare TVA [LEI]

198.17

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,201.84

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

198.17

Public [LEI]

2,400.01

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,400.01

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile servicii de catering necesare evenimentelor din subactivitatea 8.4 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate a fost bugetata suma de 2.400 lei inclusiv TVA (8 activitati extracuriculare*300 lei inclusiv TVA/ activitate extracuriculara).

Documente justificative
Oferte_hrana_P3.pdf - Oferte hrana P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale ingrijitoare, 4h/zi la o remunerare bruta de 18lei/h
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,472.00

Valoare totală [LEI]

21,888.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

21,888.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

21,888.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

21,888.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

21,888.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

21,888.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de ingrijitoare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,248.00

Valoare totală [LEI]

4,992.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,992.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,992.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,992.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,992.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,992.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală [LEI]

1,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

34,320.00

Valoare totală [LEI]

34,320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

34,320.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

34,320.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

34,320.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

34,320.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

34,320.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 311.608lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 71.087lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.000 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 220.000lei(2exp*2.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 50.192lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
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•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru experti activitate cu copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

31,620.00

Valoare totală [LEI]

63,240.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

63,240.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

63,240.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

63,240.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

63,240.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

63,240.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 311.608lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 71.087lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.000 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 220.000lei(2exp*2.000h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 50.192lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,827.00

Valoare totală [LEI]

7,827.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,827.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,827.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,827.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,827.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,827.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 368.808lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 84.135lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 experti activitate cu copii (afterschool), care vor lucra pentru această subact un nr de 2.520 ore fiecare. Pentru această
subact exp vor fi remunerati cu un brut de 277.200lei(2exp*2.520h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 63.240lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
4 ingrijitoare, care vor lucra pentru această subact un nr de 304 ore fiecare. Pentru această subact ingrijitoarele vor fi
remunerate cu un brut de 21.888lei(4ingrijitoare*304h*18lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 4.992lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 624h. Pentru această subact exp va fi remunerat
cu un brut de 34.320lei(624h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.827lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală [LEI]

319.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

319.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

319.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

319.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

319.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

319.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
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remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3
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Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale experti activitate cu copii, la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60,500.00

Valoare totală [LEI]

242,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

242,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

242,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

242,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

242,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

242,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru fuctia de experti activitate cu copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

13,802.00

Valoare totală [LEI]

55,208.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

55,208.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

55,208.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

55,208.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

55,208.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

55,208.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală [LEI]

1,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 8.5 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli culegere instrumente de lucru

Achiziţie: Publicare culegere instrumente de lucru
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Culegerea de instrumente publicata va contine: (1) programul de formare antidiscriminare adresat cadrelor didactice compus din 6
sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat in Subactivitatea 3.2; (2) programul de combatere a discriminarii/cresterii rezilientei la
discriminare adresat persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala compus din 6 sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat
in Subactivitatea 3.3; (3) programul de informare si consiliere vocationala compus din 12 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in
Subactivitatea 6.1; (4) programul de educatie parentala compus din 6 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in Subactivitatea 8.5;
(5) programul de consiliere pentru sanatate mentala/dezvoltare personala adresat copiilor ce va fi structurat pe activitati derulate in 12
sedinte a cate 50 minute realizat si implementat in Subactivitatea 10.1. Culegerea a fost bugetata la suma de 5.000 lei, care va fi
decontata din urmatoarele subactivitati: 3.2, 3.3, 6.1, 8.5, 10.1 (1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_publicatii_P3.pdf - Oferte publicatii P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.5 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

333.33

Valoare totală [LEI]

400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

400.00

Valoare TVA [LEI]

66.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

66.67

Public [LEI]

400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 8.5 sunt: 200 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 2
lei/buc. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 400 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
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Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală [LEI]

16,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

16,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

16,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

16,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală [LEI]

3,764.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,764.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,764.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,764.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,764.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,764.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 271.900lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 62.029lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.100 ore fiecare. Pentru această subact exp vor fi
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remunerati cu un brut de 242.000lei(4exp*1.100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 55.208lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 300h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.500lei(300h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.764lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 40h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 1.400lei(40h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală [LEI]

684.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

684.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

684.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

684.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

684.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.6, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 3.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 684lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală [LEI]

3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.6, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 3.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 684lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 50h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
3.000lei(50h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 684lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 17.500lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.993lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Expert gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3
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Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 17.500lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.993lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Expert gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,255.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,255.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,255.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,255.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,255.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 17.500lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.993lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Expert gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală [LEI]

5,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,500.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 17.500lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.993lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
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•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Expert gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 100h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 5.500lei(100h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 1.255lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 9.1 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,194.00

Valoare totală [LEI]

3,194.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,194.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,194.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,194.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,194.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,194.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

14,000.00

Valoare totală [LEI]

14,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

14,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,000.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,000.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
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TVA/subactivitate)

Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi

505

Componenta 1
Membru 1: ASOCIATIA VIS JUVENTUM
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
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derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 70.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 15.970lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 14.000lei(400h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.194lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
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Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,922.00

Valoare totală [LEI]

3,922.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,922.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,922.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,922.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,922.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,922.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală [LEI]

7,529.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,529.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,529.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,529.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,529.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
cheltuieli cu deplasarea

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 9.2 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
cheltuieli materiale consumabile derularii activitatilor

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli subcontractare aplicatie informatica GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de facilitator comunitar

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,580.00

Valoare totală [LEI]

6,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,580.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
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remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

33,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

17,160.00

Valoare totală [LEI]

17,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

17,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

17,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

17,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

17,160.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

17,160.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3
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Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale facilitator comunitar, 4h/zi la o remunerare bruta de 35lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

28,840.00

Valoare totală [LEI]

28,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

28,840.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

28,840.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

28,840.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

28,840.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

28,840.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 101.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 23.050lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 286h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
17.160lei(286h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.922lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 600h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 33.000lei(600h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
•
Facilitator comunitar, care va lucra pentru această subact un nr de 824h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut
de 28.840lei(824h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 6.580lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 281.280lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 64.169lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.124ore. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un brut de 247.280lei(1.124h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 56.412lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 281.280lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 64.169lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.124ore. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un brut de 247.280lei(1.124h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 56.412lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale experti activitate cu copii, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

61,820.00

Valoare totală [LEI]

247,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

247,280.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

247,280.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

247,280.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

247,280.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

247,280.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 281.280lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 64.169lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.124ore. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un brut de 247.280lei(1.124h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 56.412lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 281.280lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 64.169lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.124ore. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un brut de 247.280lei(1.124h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 56.412lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat copii, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 281.280lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 64.169lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.124ore. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un brut de 247.280lei(1.124h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 56.412lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de experti activitate cu copii

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

14,103.00

Valoare totală [LEI]

56,412.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

56,412.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

56,412.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

56,412.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

56,412.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

56,412.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 281.280lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 64.169lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
4 experti activitate cu copii, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.124ore. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un brut de 247.280lei(1.124h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 56.412lei.
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat copii, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de
formare
Descrierea cheltuielii
cheltuieli informare si publicitate

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

333.33

Valoare totală [LEI]

400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

400.00

Valoare TVA [LEI]

66.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

66.67

Public [LEI]

400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 10.1 sunt: 200 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 2
lei/pliant. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 400 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
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Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - set mobilier

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

750.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Partenerul 3 a estimat suma de 11.250 lei inclusiv TVA pentru set de mobilier(mese, scaune, mese birou, scaune birou, dulapuri, rafturi,
etc.).Suma de 11.250 lei inclusiv TVA va fi decontata din subactivitate 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8.5, 10.1
(750 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P3.pdf - Oferte mobilier P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli cu platforma gestionare GT

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 10.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 10.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Culegere instrumente de lucru

Achiziţie: Publicare culegere instrumente de lucru
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Culegerea de instrumente publicata va contine: (1) programul de formare antidiscriminare adresat cadrelor didactice compus din 6
sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat in Subactivitatea 3.2; (2) programul de combatere a discriminarii/cresterii rezilientei la
discriminare adresat persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala compus din 6 sedinte a cate 1 ora elaborat si implementat
in Subactivitatea 3.3; (3) programul de informare si consiliere vocationala compus din 12 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in
Subactivitatea 6.1; (4) programul de educatie parentala compus din 6 sedinte a cate 2 ore elaborat si implementat in Subactivitatea 8.5;
(5) programul de consiliere pentru sanatate mentala/dezvoltare personala adresat copiilor ce va fi structurat pe activitati derulate in 12
sedinte a cate 50 minute realizat si implementat in Subactivitatea 10.1. Culegerea a fost bugetata la suma de 5.000 lei, care va fi
decontata din urmatoarele subactivitati: 3.2, 3.3, 6.1, 8.5, 10.1 (1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).
Documente justificative
Oferte_publicatii_P3.pdf - Oferte publicatii P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 10.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală [LEI]

8,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,991.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,390.00

Valoare TVA [LEI]

1,398.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,991.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,398.33

Public [LEI]

8,390.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,390.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 10.1 a fost prevazuta suma de 8.390 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (22.418,17 km*7.5%*4,99lei/l).
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
cheltuieli de tip FEDR - laptop

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală [LEI]

250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

208.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

250.00

Valoare TVA [LEI]

41.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

208.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

41.67

Public [LEI]

250.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. S-a stabilit că
Partenerul 3 va avea nevoie, pentru implem optimă a activ proi un număr de 1 laptop-uri/notebook.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste echip vor fi
folosite in implem subactiv 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, adica suma de 3.500lei inclusiv TVA va fi
decontata de la fiecare subactivitate mentionata(250 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P3.pdf - Oferte laptop P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
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Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 10.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 10.2 a fost prevazuta suma de 2.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (5.344,02 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală [LEI]

22,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

22,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 45.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 10.267lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat adulti

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală [LEI]

2,510.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,510.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,510.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,510.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,510.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 45.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 10.267lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Creare aplicatie informatica grup tinta

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf - Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 45.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 10.267lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 10.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 10.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 45.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 10.267lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală [LEI]

5,019.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,019.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,019.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,019.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,019.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,019.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 45.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 10.267lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat adulti, 6h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală [LEI]

11,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 45.000lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 10.267lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat adulti, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 11.000lei(200h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.510lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 400h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 22.000lei(400h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.019lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli leasing operational

Achiziţie: Inchirierere/ Leasing operational
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
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realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli informare subactivitatea 10.2

Achiziţie: Materiale informare si publicitate
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală [LEI]

1,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,200.00

Valoare TVA [LEI]

200.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

200.00

Public [LEI]

1,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 10.1 sunt: 600 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 2
lei/pliant. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a foat estimat la 1.200 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.
Documente justificative
Oferte materiale publicitare P3.PDF - Studiu piata materiale publicitare P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 10.3

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 10.3 a fost prevazuta suma de 2.000 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (5.344,02 km*7.5%*4,99lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 10.3

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală [LEI]

1,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,700.00

Valoare TVA [LEI]

283.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

283.33

Public [LEI]

1,700.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 10.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.700 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:4 - cheltuieli de leasing
Subcategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de leasing fără achiziţie
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli lasing operational

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

1,260.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,260.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru deplasarea experţilor Partenerului 3, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului, a fost prevăzut leasing
operaţional de autovehicule. Costul unitar se incadrează in plafonul maxim admis din cadrul documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44, 200lei/zi inclusiv TVA, la o medie de 21 zile
lucrătoare/lună . Astfel, contractul de leasing va fi întocmit în conformitate cu prevederile OrdonanţeiGuvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea acestor cheltuieli
realizându-se proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru activităţile proiectului. Suma de 151.200 lei inclusiv TVA se va deconta de la
subactivitatile 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 ( suma de 7.560 lei inclusiv
TVA/subactivitate).
Documente justificative
St_piata_leasing_auto_P3.pdf - Oferte leasing auto P3

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale coordonator grup tinta, 6h/zi la o remunerare bruta de 60lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 35.320lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 8.057lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 424h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 23.320lei(424h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
cheltuieli salariale expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile, 4h/zi la o remunerare bruta de 55lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

23,320.00

Valoare totală [LEI]

23,320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

23,320.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,320.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

23,320.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

23,320.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

23,320.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 35.320lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 8.057lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 424h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 23.320lei(424h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de expert gestionare program integrat alte gr vulnerabile

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,319.00

Valoare totală [LEI]

5,319.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,319.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,319.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,319.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,319.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,319.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 35.320lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 8.057lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 424h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 23.320lei(424h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.319lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
contributii angajator pentru functia de coordonator grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,738.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 3 va fi remunerata cu un brut de 35.320lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 8.057lei. Echipa de implementare a Part 3, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator GT, care va lucra pentru această subact un nr de 200h. Pentru această subact exp va fi remunerat cu un brut de
12.000lei(200h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.738lei.
•
Exp gestionare program integrat alte gr.vulnerabile, care va lucra pentru această subact un nr de 424h. Pentru această subact
exp va fi remunerat cu un brut de 23.320lei(424h*55lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 5.319lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Creare aplicatie informatica grup tinta

Achiziţie: Creare aplicatie informatica GT
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Scopul aplicatiei informatice pentru GT este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a
diferitelor tipuri de beneficii beneficiarilor. Aplicatia informatica pentru grupul tinta gestionează registre ale dosarelor pentru fiecare tip de
beneficiu, nomenclatoar unic de persoane,fisa de verificare VMG, anchete sociale, rapoarte statistice definite de utilizatori, etc. Pentru
crearea acesteia, a fost estimata suma de 23.000 lei inclusiv TVA. Aceasta va fi decontata de Partenerul 3 din urmatoarele subactivitati:
3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 (1.000 lei inclusiv
TVA/subactivitate)
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 11. Managementul de proiect.
Subactivitatea: Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor indirecte (umane si materiale) necesare implementarii activitatilor.
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli indirecte

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

539,623.65

Valoare totală [LEI]

539,623.65

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

539,623.65

Valoare totală eligibilă [LEI]

539,623.65

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

539,623.65

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

539,623.65

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

539,623.65

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite
activitati. Cheltuielile indirecte au fost stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile direct eligibile cu personalul care nu fac obiectul
subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr.1303/2013. Aceste cheltuieli sunt in suma de
539.623,65 lei si cuprind: salarii si contributii aferente salariilor pentru expertii suport pentru activitatea managerului de proiect (expert
achizitii, etc), salarii si contributii aferente salariilor pentru personal administrativ (secretara, expert contabilitate, etc), utilitati sediu
partener 3, servicii SSM, servicii administrare cladiri, servicii intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport, arhivare,
cheltuieli financiare si juridice, materiale consumabile, etc. Suma de 539.623,65 lei va avea un TVA in valoare de 18.000lei pentru
cheltuielile indirecte care nu cuprind salariile si contributiile aferente salariilor expertilor suport si personalului administrativ.
Documente justificative
-

Componenta 1
Membru 2: ORASUL JIBOU
Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 1.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală [LEI]

180.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

180.00

Valoare TVA [LEI]

30.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

150.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

3.60

TVA eligibil [LEI]

30.00

Public [LEI]

180.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

176.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 180 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
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Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

365.00

Valoare totală [LEI]

365.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

365.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

365.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

365.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

7.30

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

365.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

357.70

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 1.600lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 365lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 1.600lei(40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 365lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1. Seminar de constientizare a importantei implicarii comunitatii in solutionarea problemelor
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi, la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,600.00

Valoare totală [LEI]

1,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

32.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,568.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 1.600lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 365lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 1.600lei(40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 365lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

730.00

Valoare totală [LEI]

730.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

730.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

730.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

730.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

14.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

730.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

715.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 3.200lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 730lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.200lei(80ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730lei.

Documente justificative
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-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2ore/zi, la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,200.00

Valoare totală [LEI]

3,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

64.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,136.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 1.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 3.200lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 730lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.200lei(80ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 1.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală [LEI]

180.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

180.00

Valoare TVA [LEI]

30.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

150.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

3.60

TVA eligibil [LEI]

30.00

Public [LEI]

180.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

176.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 180 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 1. Crearea unei structuri parteneriale formate din voluntari care sa se implice in comunitate prin furnizarea de
servicii sociale, atat pe durata proiectului prin participarea la activitati, cat si dupa finalizarea lui, in etapa de sustenabilitate
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Identificarea de voluntari si realizarea unui ONG cu voluntarii identificati
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, reţea, wireless, scan-to-email, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez
copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X 1200 dpi,
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
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pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - set mobilier dotare Centru resurse comunitare

Achiziţie: Set mobilier cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,500.00

Valoare totală [LEI]

15,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,500.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

300.00

TVA eligibil [LEI]

2,500.00

Public [LEI]

15,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Centrul de resurse comunitare are 200 mp, reabilitarea si amenajarea lui fiind necesare pentru implementarea activitatilor si atingerea
rezultatelor proiectului. Pentru reabilitarea cladirii Partenerul 1 a estimat un cost de 15.000lei pentru set de mobilier(mese, scaune, mese
birou, scaune birou, dulapuri, rafturi, etc.).
Documente justificative
Oferte_mobilier_P1.pdf - Oferte mobilier

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
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Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - elaborarea tuturor fazelor de proiectare(studiu de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de
executie, etc).
Achiziţie: Servicii elaborare faze de proiectare
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,666.67

Valoare totală [LEI]

20,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,000.00

Valoare TVA [LEI]

3,333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

16,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

400.00

TVA eligibil [LEI]

3,333.33

Public [LEI]

20,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

19,600.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Centrul de resurse comunitare are 200mp, reabilitarea si amenajarea lui fiind necesare pentru implementarea activitatilor si atingerea
rezultatelor proiectului. Pentru reabilitare a fost bugetata suma de 20.000 lei inclusiv TVA pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare
(studiu de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie, etc).
Documente justificative
Oferte_serv_proiectare_P1.pdf - Oferte servicii proiectare

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - masina de uscat, specif teh incarcare frontala, perfectdry : sistem de masurare a umiditatii reziduale , uscare
cronometrata aer cald/rece , izolare fonica speciala, pentru functionare extra silentioasa , indicator de golire a rezervorului de apa
condensata , sistem de uscare pe baza de senzori , senzori speciali pentru reglajul automat al conditiilor ideale de uscare, in functie de
tipul materialelor
Achiziţie: Masini de spalat, masini de uscat
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,333.33

Valoare totală [LEI]

4,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,333.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,000.00

Valoare TVA [LEI]

666.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,333.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

80.00

TVA eligibil [LEI]

666.67

Public [LEI]

4,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,920.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru dotarea Centrului de resurse comunitare vor fi achizitionate 3 masini de spalat performante la un cost unitar inclusiv TVA de 4.000
/bucata si o masina de uscat la 4.000 lei inclusiv TVA. Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata
la 16.000lei inclusiv TVA.
Masinile de spalat vor avea ca şi specif teh incarcare frontala, afisaj LCD, viteza centrifugare 1400rpm, capacitate incarcare 7kg, clasa
energetica A+++, consum mediu anual de apa 10560litri, nivel de zgomot la centrifugare 76dB, dimensiuni 85x59,50x58, material cuva
inox, greutate 94 kg.
Masina de uscat va avea ca si specif teh incarcare frontala, perfectdry : sistem de masurare a umiditatii reziduale , uscare cronometrata
aer cald/rece , izolare fonica speciala, pentru functionare extra silentioasa , indicator de golire a rezervorului de apa condensata , sistem
de uscare pe baza de senzori , senzori speciali pentru reglajul automat al conditiilor ideale de uscare, in functie de tipul materialelor.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - masini de spalat, specif teh incarcare frontala, afisaj LCD, viteza centrifugare 1400rpm, capacitate incarcare 7kg,
clasa energetica A+++, consum mediu anual de apa 10560litri, nivel de zgomot la centrifugare 76dB, dimensiuni 85x59,50x58, material
cuva inox, greutate 94 kg
Achiziţie: Masini de spalat, masini de uscat
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

240.00

TVA eligibil [LEI]

2,000.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,760.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru dotarea Centrului de resurse comunitare vor fi achizitionate 3 masini de spalat performante la un cost unitar inclusiv TVA de 4.000
/bucata si o masina de uscat la 4.000 lei inclusiv TVA. Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata
la 16.000lei inclusiv TVA.
Masinile de spalat vor avea ca şi specif teh incarcare frontala, afisaj LCD, viteza centrifugare 1400rpm, capacitate incarcare 7kg, clasa
energetica A+++, consum mediu anual de apa 10560litri, nivel de zgomot la centrifugare 76dB, dimensiuni 85x59,50x58, material cuva
inox, greutate 94 kg.
Masina de uscat va avea ca si specif teh incarcare frontala, perfectdry : sistem de masurare a umiditatii reziduale , uscare cronometrata
aer cald/rece , izolare fonica speciala, pentru functionare extra silentioasa , indicator de golire a rezervorului de apa condensata , sistem
de uscare pe baza de senzori , senzori speciali pentru reglajul automat al conditiilor ideale de uscare, in functie de tipul materialelor.
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Documente justificative
Masini_de_spalat_si_masini_de_uscat_P1.pdf - Studiu piata masini spalat, uscat P1

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - imprimanta pentru dotare Centru resurse comunitare, specif teh format A4, functii disponibile imprimare,
tehnologie laser, mod tiparire color, duplex, interfata USB, retea, volum 5000 pagini, medii printare A6, B5 (ISO), A5, B5 (JIS), RA4, A4,
greutate printare 60-216 g/mp, viteza de printare alb/negru 32 ppm.
Achiziţie: Imprimanta
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,500.00

Valoare totală [LEI]

3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,000.00

Valoare TVA [LEI]

500.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

60.00

TVA eligibil [LEI]

500.00

Public [LEI]

3,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,940.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru imprimanta color se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi
precum şi de specif tehnice. Pt imprimanta color, s-a stabilit un cost unitar de 3.000 lei inclusiv TVA.
Imprimanta color va avea ca şi specif teh format A4, functii disponibile imprimare, tehnologie laser, mod tiparire color, duplex, interfata
USB, retea, volum 5000 pagini, medii printare A6, B5 (ISO), A5, B5 (JIS), RA4, A4, greutate printare 60-216 g/mp, viteza de printare
alb/negru 32 ppm, viteza de printare color 32 ppm, rezolutie color 1200 x 1200 PCL 5c, limbaj imprimanta PCL6, PDF 1.4, rezolutie
printare 1200 x 1200, alimentare hartie tava 1 100 coli, tava 2 500 coli, tava output 250 coli, capacitate memorie 1024 MB, procesor 800
MHz, greutate echipament 34 Kg.Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 3.000lei(1buc*3.
000lei).

Documente justificative
Oferte_imprimanta_P1.pdf - Studiu preturi imprimanta P1

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 2.1
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Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală [LEI]

180.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

180.00

Valoare TVA [LEI]

30.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

150.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

3.60

TVA eligibil [LEI]

30.00

Public [LEI]

180.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

176.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 2.1 se încadrează la cheltuieli directe. Au fost bugetate cheltuieli
cu materiale consumabile, pentru toata perioada de implementare a subactivitatii , (papetărie, mat.consumabile etc.) în valoare de 180
lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala pentru dotare Centru resurse comunitare, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax,
format A3, copiator color, reţea USB 2.0 reţea, wireless, scan-to-email, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza de scanare
color 600 X 600 dpi
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

2,000.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

10,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

240.00

TVA eligibil [LEI]

2,000.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,760.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - televizor pentru dotare centru resurse comunitare, specif teh diagonala ecran 177cm, rezolutie fullHD, rezolutie
ecran 1920 X 1080 pixeli, intrare USB, porturi HDMI, dolby surround
Achiziţie: Televizor
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,916.67

Valoare totală [LEI]

3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,916.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,500.00

Valoare TVA [LEI]

583.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,916.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

70.00

TVA eligibil [LEI]

583.33

Public [LEI]

3,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,430.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru televizor a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de specif tehnice. Pt televizor, sa stabilit un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA.
Televizorul va avea ca şi specif teh diagonala ecran 177cm, rezolutie fullHD, rezolutie ecran 1920 X 1080 pixeli, intrare USB, porturi
HDMI, dolby surround.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 3.500lei(1buc*3.500lei inclusiv TVA).

Documente justificative
Oferte_TV_P1.pdf - Oferte televizor

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
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Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu de 2500MHz, format display full HD, touchscreen, memorie RAM 8 GB, capacitate
stocare hard disk 1TB, capacitate memorie video 4096 MB, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon
integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, reţea, wireless, scan-to-email,viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3,
rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3,
Achiziţie: Multifunctional
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Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - 2 laptop pentru dotare Centru resurse comunitare, specif teh procesor de 2500MHz, format display full HD,
touchscreen, memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, capacitate stocare hard disk 1TB, unităţi de citire/scriere DWD RW, cititor de
carduri, wireless 802.11 ac
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,833.33

Valoare totală [LEI]

7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

5,833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

140.00

TVA eligibil [LEI]

1,166.67

Public [LEI]

7,000.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,860.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru dotarea
Centrului de resurse comunitare, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - reabilitare centru resurse comunitare

Achiziţie: Lucrari reabilitare cladire
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

220,833.33

Valoare totală [LEI]

265,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

220,833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

265,000.00

Valoare TVA [LEI]

44,166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

220,833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

5,300.00

TVA eligibil [LEI]

44,166.67

Public [LEI]

265,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

259,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru reabilitarea centrului de resurse comunitare a fost bugetata suma de 260.000lei inclusiv TVA. A fost estimat un cost de 200
lei/mp. Pentru reabilitarea cladirii Partenerul 1 a estimat un cost de 5.000lei pentru elaborarea documentatiilor si obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin
certificatul de urbanism, avizului PSI, avizelor sanitare de functionare acordului de mediu,etc
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Documente justificative
Oferte_reabilitare_modernizare_P1.pdf - Oferte reabilitare modernizare

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert supervizare lucrari infrastructura, 2 ore/zi, la o remunerare bruta de 50 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

20,000.00

Valoare totală [LEI]

20,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

20,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

400.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

19,600.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 80.000lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 18.251 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 60.000lei(1.000ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 13.688lei.
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 400 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 20.000lei(400ore*50lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 4.563 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert supervizare lucrari infrastructura

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,563.00

Valoare totală [LEI]

4,563.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,563.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,563.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,563.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

91.26

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,563.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,471.74

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 80.000lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 18.251 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 60.000lei(1.000ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 13.688lei.
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 400 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 20.000lei(400ore*50lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 4.563 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator centru resurse comunitare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

13,688.00

Valoare totală [LEI]

13,688.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,688.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

13,688.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

13,688.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

273.76

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

13,688.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,414.24

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 80.000lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 18.251 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 60.000lei(1.000ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 13.688lei.
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 400 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 20.000lei(400ore*50lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 4.563 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Realizarea lucrarilor si dotarea Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator centru resurse comunitare, 4h/zi, la o remunerare bruta de 60 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60,000.00

Valoare totală [LEI]

60,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

60,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

60,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

60,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,200.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

60,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

58,800.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 80.000lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 18.251 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 60.000lei(1.000ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 13.688lei.
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 400 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 20.000lei(400ore*50lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 4.563 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
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de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 2.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală [LEI]

180.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

180.00

Valoare TVA [LEI]

30.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

150.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

3.60

TVA eligibil [LEI]

30.00

Public [LEI]

180.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

176.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 2.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 180 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli servicii catering subactivitatea 2.2

Achiziţie: Servicii catering evenimente
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,376.15

Valoare totală [LEI]

1,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,376.15

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,500.00

Valoare TVA [LEI]

123.85

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,376.15

Contributia proprie eligibilă [LEI]

30.00

TVA eligibil [LEI]

123.85

Public [LEI]

1,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,470.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu hrana pentru participantii la evenimentul care va fi realizat in cadrul subactivităţii 2.2 se încadrează la cheltuieli directe.
Pentru aceasta subactivitate a fost bugetata suma de 1.500 lei inclusiv TVA.(100 persoane*15 lei/persoana).

Documente justificative
Oferte_hrana_P1.pdf - Studiu piata catering P1

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,200.00

Valoare totală [LEI]

3,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

64.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,136.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.400 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.004 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 20 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 1.200lei (20ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 274lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.200lei(80ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
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Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator centru resurse comunitare, 4h/zi la o remunerare bruta de 60 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,200.00

Valoare totală [LEI]

1,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

24.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,176.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.400 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.004 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 20 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 1.200lei (20ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 274lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.200lei(80ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi,
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator centru resurse comunitare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

274.00

Valoare totală [LEI]

274.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

274.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

274.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

274.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

5.48

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

274.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

268.52

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

564

Componenta 1
Membru 2: ORASUL JIBOU
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.400 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.004 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 20 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 1.200lei (20ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 274lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.200lei(80ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

730.00

Valoare totală [LEI]

730.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

730.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

730.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

730.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

14.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

730.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

715.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 2.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.400 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 1.004 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 20 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 1.200lei (20ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 274lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.200lei(80ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 2. Infiintarea unui Centru de Resurse Comunitare in comunitatea marginalizata vizata in proiect
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Subactivitatea: Subactivitatea 2.2 Eveniment de lansare a Centrului de Resurse Comunitare
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie
DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare hard disk 1TB, unităţi de citire/scriere DWD RW, microfon integrat, cameră WEB HD,
cititor de carduri
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 3.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
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Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală [LEI]

180.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

150.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

180.00

Valoare TVA [LEI]

30.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

150.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

3.60

TVA eligibil [LEI]

30.00

Public [LEI]

180.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

176.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta subacivitate
au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.consumabile
etc.) în valoare de 180 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie
DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare hard disk 1TB, unităţi de citire/scriere DWD RW, microfon integrat, cameră WEB HD,
cititor de carduri
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,825.00

Valoare totală [LEI]

3,650.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,650.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,650.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,650.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

73.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,650.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,577.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 20.800 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 4.745 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 16.000lei (2expertix200ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.650lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.800lei (120ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.095lei.

Documente justificative
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Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,095.00

Valoare totală [LEI]

1,095.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,095.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,095.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,095.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

21.90

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,095.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,073.10

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 20.800 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 4.745 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 16.000lei (2expertix200ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.650lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.800lei (120ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.095lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert grup tinta, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală [LEI]

16,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

16,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

320.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

16,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,680.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 20.800 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 4.745 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 16.000lei (2expertix200ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.650lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.800lei (120ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.095lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,800.00

Valoare totală [LEI]

4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,800.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

96.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,704.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 20.800 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 4.745 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 200 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 16.000lei (2expertix200ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 3.650lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 4.800lei (120ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.095lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Realizarea a 12 actiuni de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului, cu
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3,
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
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Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi,
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

365.00

Valoare totală [LEI]

365.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

365.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

365.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

365.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

7.30

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

365.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

357.70

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 1.600 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 365 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 1.600lei (40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 365 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 3.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,600.00

Valoare totală [LEI]

1,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

32.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,568.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 1.600 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 365 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 1.600lei (40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 365 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
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Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,600.00

Valoare totală [LEI]

1,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

32.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,568.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 1.600 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 365 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 1.600lei (40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 365 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

365.00

Valoare totală [LEI]

365.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

365.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

365.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

365.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

7.30

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

365.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

357.70

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Pt. subactiv 3.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 1.600 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 365 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 1.600lei (40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 365 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 3.3

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 3.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.3. Realizarea unui program de crestere a rezilientei la discriminare si implementarea lui la
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
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Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,563.00

Valoare totală [LEI]

9,126.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,126.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,126.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

9,126.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

182.52

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,126.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,943.48

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 52.000 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 11.864 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 40.000lei (2expertix500ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.126lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 12.000lei (300ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.738lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală [LEI]

12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

240.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,760.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 52.000 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 11.864 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 40.000lei (2expertix500ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.126lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 12.000lei (300ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.738lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală [LEI]

2,738.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,738.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,738.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,738.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

54.76

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,738.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,683.24

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 52.000 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 11.864 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 40.000lei (2expertix500ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.126lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 12.000lei (300ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.738lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 4.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert grup tinta, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

20,000.00

Valoare totală [LEI]

40,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

40,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

40,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

800.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

40,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

39,200.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 52.000 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 11.864 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 500 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 40.000lei (2expertix500ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.126lei.
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 300 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 12.000lei (300ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.738lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Realizarea unei campanii continue de informare a persoanelor aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert grup tinta, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,600.00

Valoare totală [LEI]

3,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

64.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,136.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 9.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.099 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.000lei (100ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 3.200lei (2expx40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

365.00

Valoare totală [LEI]

730.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

730.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

730.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

730.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

14.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

730.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

715.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 9.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.099 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.000lei (100ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 3.200lei (2expx40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
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imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 4.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii salariale pentru functia de coordonator centru resurse comunitare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală [LEI]

1,369.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,369.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,369.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,369.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

27.38

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,369.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,341.62

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 9.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.099 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.000lei (100ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 3.200lei (2expx40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator centru resurse comunitare, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 60 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală [LEI]

6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

120.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,880.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 9.200 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 2.099 lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 100 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 6.000lei (100ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 1.369lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 3.200lei (2expx40ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 730lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator centru resurse comunitare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

9,582.00

Valoare totală [LEI]

9,582.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,582.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,582.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

9,582.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

191.64

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,582.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,390.36

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 224.720lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 51.300lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.000lei (700ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.582lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 2.284ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 182.720lei (2expx2.284ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 41.718lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert grup tinta, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

91,360.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

182,720.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

182,720.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

182,720.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

3,654.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

182,720.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

179,065.60

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 224.720lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 51.300lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.000lei (700ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.582lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 2.284ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 182.720lei (2expx2.284ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 41.718lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator centru resurse comunitare, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 60 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

42,000.00

Valoare totală [LEI]

42,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

42,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

42,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

42,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

840.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

42,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,160.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 224.720lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 51.300lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
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•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.000lei (700ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.582lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 2.284ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 182.720lei (2expx2.284ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 41.718lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional
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Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 4.3

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,800.00

Valoare TVA [LEI]

800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

96.00

TVA eligibil [LEI]

800.00

Public [LEI]

4,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,704.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil. A fost
estimat un cost unitar de 100 lei/lună inclusiv TVA.
Pentru realizarea subactivitatii 4.3 a fost prevazuta suma de 4.800 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii in implementarea acestei subactivitati.(12.825,65 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 4.3

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
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hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia expert grup tinta

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 experti
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

20,859.00

Valoare totală [LEI]

41,718.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

41,718.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

41,718.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

41,718.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

834.36

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

41,718.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

40,883.64

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 224.720lei, iar contribuţia angajatorului
va fi de 51.300lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 700 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 42.000lei (700ore*60lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 9.582lei.
•
Doi experti GT, care vor lucra pentru această subactivitate un numar de 2.284ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii
vor fi remunerati cu un brut de 182.720lei (2expx2.284ore*40lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 41.718lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
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de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 7.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,800.00

Valoare TVA [LEI]

800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

96.00

TVA eligibil [LEI]

800.00

Public [LEI]

4,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,704.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil. A fost
estimat un cost unitar de 100 lei/lună inclusiv TVA.
Pentru realizarea subactivitatii 7.1 a fost prevazuta suma de 4.800 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii in implementarea acestei subactivitati.(12.825,65 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

80.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,920.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 913lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 4.000lei(100h*40lei brut/h), iar contributiile angajatorului sunt de 913lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

913.00

Valoare totală [LEI]

913.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

913.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

913.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

913.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

18.26

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

913.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

894.74

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 913lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 4.000lei(100h*40lei brut/h), iar contributiile angajatorului sunt de 913lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
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Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.1. Campanie de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la posibilitatea dezvoltarii
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 7.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

913.00

Valoare totală [LEI]

913.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

913.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

913.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

913.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

18.26

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

913.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

894.74

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 913lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 4.000lei(100h*40lei brut/h), iar contributiile angajatorului sunt de 913lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 7.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,800.00

Valoare TVA [LEI]

800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

96.00

TVA eligibil [LEI]

800.00

Public [LEI]

4,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,704.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil. A fost
estimat un cost unitar de 100 lei/lună inclusiv TVA.
Pentru realizarea subactivitatii 7.1 a fost prevazuta suma de 4.800 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii in implementarea acestei subactivitati.(12.825,65 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore /zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

80.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,920.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 4.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 913lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 4.000lei(100h*40lei brut/h), iar contributiile angajatorului sunt de 913lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD

Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
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folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri avand la baza o procedura transparenta de
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 7.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
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Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,825.00

Valoare totală [LEI]

1,825.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,825.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,825.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,825.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

36.50

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,825.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,788.50

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 8.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 1.825lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 8.000lei(200h*40lei brut/h), iar contributiile angajatorului sunt de 1.825lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
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Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 7.3

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 7. Infiintarea si dezvoltarea a 25 de initiative antreprenoriale de catre 25 persoane aflate in risc de saracie si
excluziune recrutate in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 7.3. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii celor 25 de initiative antreprenoriale selectate in urma
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală [LEI]

8,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

160.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,840.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 7.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 8.000lei, iar contributiile angajatorului vor
fi de 1.825lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un brut de 8.000lei(200h*40lei brut/h), iar contributiile angajatorului sunt de 1.825lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 8.4

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.4 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor
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Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert organizare evenimente

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,749.00

Valoare totală [LEI]

3,749.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,749.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,749.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,749.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

74.98

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,749.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,674.02

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 16.480lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.749lei. Echipa de implementare a Part 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 412 ore. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.480lei(412h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.749lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

16,480.00

Valoare totală [LEI]

16,480.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,480.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,480.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

609

Componenta 1
Membru 2: ORASUL JIBOU
Eligibile [LEI]

16,480.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

329.60

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

0.00

Public [LEI]

16,480.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

16,150.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 16.480lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.749lei. Echipa de implementare a Part 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert organizare evenimente, care va lucra pentru această subact un nr de 412 ore. Pentru această subact exp va fi
remunerat cu un brut de 16.480lei(412h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.749lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
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monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert supervizare lucrari infrastructura

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,852.00

Valoare totală [LEI]

2,852.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,852.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,852.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,852.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

57.04

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,852.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,794.96

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 12.500lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 2.852lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 250 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 12.500lei(250h*50lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.852lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
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Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Subcontractare diriginte de santier

Achiziţie: Diriginte santier
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

41,250.00

Valoare totală [LEI]

49,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

41,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

49,500.00

Valoare TVA [LEI]

8,250.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

41,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

990.00

TVA eligibil [LEI]

8,250.00

Public [LEI]

49,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

48,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Activitatea 9.1 presupune organizarea lucrarilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de locuit.
Scopul subactivitatii este de crestere a calitatii vietii beneficiarilor prin imbunatatirea conditiilor de locuit.A fost prevazuta subcontractarea
unui diriginte de santier, bugetat la Partener 1, pentru un numar de 33 luni la un cost /luna de 3.000 lei.Din aceasta subactivitate va fi
decontat in procent de 50%, adica 49.500lei inclusiv TVA, diferenta de 50% va fi decontata din subactivitatea 9.2.
Dupa identificarea gospodariilor care necesita interventii pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, dirigintele de santier, va realiza un
deviz de lucrari care sa se incadreze in bugetul alocat fiecarei gospodarii. Odata stabilit devizul de lucrari se va semna cu beneficiarul un
contract de furnizare servicii prin care isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor realizate si ca in 12 luni de la finalizarea proiectului
sa mai faca cel putin o investitie in imbunatatirea conditiilor de locuit, asigurand sustenabilitatea serviciului de imbunatatire a conditiilor de
locuit. In contract vor fi stipulate consecinte concrete in cazul in care prevederile contractului nu sunt respectate.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 9.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor
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Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitate 9.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,800.00

Valoare TVA [LEI]

800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

96.00

TVA eligibil [LEI]

800.00

Public [LEI]

4,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,704.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil. A fost
estimat un cost unitar de 100 lei/lună inclusiv TVA.
Pentru realizarea subactivitatii 9.1 a fost prevazuta suma de 4.800 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii in implementarea acestei subactivitati.(12.825,65 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.1. Identificarea a 50 de gospodarii in care locuiesc persoanele aflate in risc de saracie si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert supervizare lucrari infrastructura, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 50 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12,500.00

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

12,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

250.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,250.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 12.500lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 2.852lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 250 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 12.500lei(250h*50lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 2.852lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale expert supervizare lucrari infrastructura, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 50 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

43,100.00

Valoare totală [LEI]

43,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

43,100.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

43,100.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

43,100.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

862.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

43,100.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

42,238.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 43.100lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 9.829lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 862 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 43.100lei(862h*50lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 9.829lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
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Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 9.2

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,800.00

Valoare TVA [LEI]

800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

96.00

TVA eligibil [LEI]

800.00

Public [LEI]

4,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,704.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil. A fost
estimat un cost unitar de 100 lei/lună inclusiv TVA.
Pentru realizarea subactivitatii 9.1 a fost prevazuta suma de 4.800 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii in implementarea acestei subactivitati.(12.825,65 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de expert supervizare lucrari infrastructura

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

9,829.00

Valoare totală [LEI]

9,829.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,829.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,829.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

9,829.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

196.58

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,829.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,632.42

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 9.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 43.100lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 9.829lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Expert supervizare lucrari infrastructura, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 862 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 43.100lei(862h*50lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 9.829lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 9.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 9. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin interventia tintita la 50 de gospodarii.
Subactivitatea: Subactivitatea 9.2. Realizarea lucrarilor rezultate prin devizul de lucrari pentru cele 50 de locuinte.
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
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Subcontractare diriginte de santier

Achiziţie: Diriginte santier
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

41,250.00

Valoare totală [LEI]

49,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

41,250.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

49,500.00

Valoare TVA [LEI]

8,250.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

41,250.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

990.00

TVA eligibil [LEI]

8,250.00

Public [LEI]

49,500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

48,510.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Activitatea 9.2 presupune organizarea lucrarilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de locuit.
Scopul subactivitatii este de crestere a calitatii vietii beneficiarilor prin imbunatatirea conditiilor de locuit.A fost prevazuta subcontractarea
unui diriginte de santier, bugetat la Partener 1, pentru un numar de 33 luni la un cost /luna de 3.000 lei.Din aceasta subactivitate va fi
decontat in procent de 50%, adica 49.500lei inclusiv TVA, diferenta de 50% va fi decontata din subactivitatea 9.1.
Dupa identificarea gospodariilor care necesita interventii pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, dirigintele de santier, va realiza un
deviz de lucrari care sa se incadreze in bugetul alocat fiecarei gospodarii. Odata stabilit devizul de lucrari se va semna cu beneficiarul un
contract de furnizare servicii prin care isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor realizate si ca in 12 luni de la finalizarea proiectului
sa mai faca cel putin o investitie in imbunatatirea conditiilor de locuit, asigurand sustenabilitatea serviciului de imbunatatire a conditiilor de
locuit. In contract vor fi stipulate consecinte concrete in cazul in care prevederile contractului nu sunt respectate.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator centru resurse comunitare, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 60 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,400.00

Valoare totală [LEI]

2,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

48.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,400.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,352.00
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 2.400lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 548lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.400lei(40h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 548lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator centru resurse comunitare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

548.00

Valoare totală [LEI]

548.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

548.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

548.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

548.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.96

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

548.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

537.04

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 2.400lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 548lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 40 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 2.400lei(40h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 548lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală [LEI]

750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

750.00

Valoare TVA [LEI]

125.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

625.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

15.00

TVA eligibil [LEI]

125.00

Public [LEI]

750.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

735.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de 6,25% in fiecare
subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(750 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P1.pdf - Oferte multifunctional

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
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Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 10.1

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 10.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.1. Realizarea si implementarea unui program de sanatate mentala pentru copiii din grupul
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop,specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală [LEI]

500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

416.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

500.00

Valoare TVA [LEI]

83.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

416.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10.00

TVA eligibil [LEI]

83.33

Public [LEI]

500.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P1 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1 in procent de
7,14% in fiecare subactivitate, adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(500 lei inclusiv
TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P1.pdf - Oferte laptop

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator centru ressurse comunitare, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 60 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală [LEI]

33,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

33,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

660.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

33,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

32,340.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 133.520lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 30.466lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 550 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 33.000lei(550h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.000lei(1.000h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.985lei.
•
Medic, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.008 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un brut de 65.520lei(1.008h*65lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 14.952lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale medic, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/h

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

65,520.00

Valoare totală [LEI]

65,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

65,520.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

65,520.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

65,520.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,310.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

65,520.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

64,209.60

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 133.520lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 30.466lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 550 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 33.000lei(550h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.000lei(1.000h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.985lei.
•
Medic, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.008 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un brut de 65.520lei(1.008h*65lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 14.952lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii salariale pentru functia de asistent medical
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,985.00

Valoare totală [LEI]

7,985.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,985.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,985.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,985.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

159.70

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,985.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,825.30

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 133.520lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 30.466lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 550 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 33.000lei(550h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.000lei(1.000h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.985lei.
•
Medic, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.008 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un brut de 65.520lei(1.008h*65lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 14.952lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale asistent medical, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 35 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

35,000.00

Valoare totală [LEI]

35,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

35,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

700.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

34,300.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 133.520lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 30.466lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 550 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 33.000lei(550h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.000lei(1.000h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.985lei.
•
Medic, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.008 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un brut de 65.520lei(1.008h*65lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 14.952lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de medic

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

14,952.00

Valoare totală [LEI]

14,952.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,952.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,952.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

14,952.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

299.04

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,952.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,652.96

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 133.520lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 30.466lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 550 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 33.000lei(550h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.000lei(1.000h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.985lei.
•
Medic, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.008 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un brut de 65.520lei(1.008h*65lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 14.952lei.

Documente justificative
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Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli cu materiale pentru serviciile medicale

Achiziţie: Cheltuieli derulare activitati medicale
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

26,666.67

Valoare totală [LEI]

32,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

32,000.00

Valoare TVA [LEI]

5,333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

26,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

640.00

TVA eligibil [LEI]

5,333.33

Public [LEI]

32,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

31,360.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile servicii medicale necesare derulării subactivităţii 10.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru
aceasta subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile
(apasatoare de limba, tifon, vata medicinala, dispencer autoclavabil, manusi examinare, garou cauciuc, pensa, spatule de lemn, targa
pliabila cu roti, ace seringa, seringi, ace spinale, bandaj elastic, fasa elastica, branule, atele, ciocan reflexe, fasa ghipsata, foarfeca
metalica, orteza genunchi, tampoane absorbante, tifon pliat, apa oxigenata, medicamente, tinctura de iod, rivanol, electrocauter, fire
sutura, costum filtru steril, halate, cipici, pungi sterilizate, bisturiu, lame bisturiu, aparat masurat tensiunea, aparat masurat glicemia,
cantar etc.) în valoare de 48.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_consum_medicale_P1.pdf - Oferte consumabile medicale

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator centru resurse comunitare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
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Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală [LEI]

7,529.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,529.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,529.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

7,529.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

150.58

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,529.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,378.42

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 133.520lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 30.466lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 550 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 33.000lei(550h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.529lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.000 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.000lei(1.000h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 7.985lei.
•
Medic, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.008 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un brut de 65.520lei(1.008h*65lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 14.952lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.2. Furnizarea de servicii medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitatea 10.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 10.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de asistent social

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

27,612.00

Valoare totală [LEI]

27,612.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

27,612.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

27,612.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

27,612.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

552.24

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

27,612.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

27,059.76

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 193.360lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.141lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 614 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 36.840lei(614h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.410lei.
•
Asistent social, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.024 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 120.960lei(3.024h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 27.612lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.016 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.560lei(1.016h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.119lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de asistent medical

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,119.00

Valoare totală [LEI]

8,119.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,119.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,119.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,119.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

162.38

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,119.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,956.62

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 193.360lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.141lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 614 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 36.840lei(614h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.410lei.
•
Asistent social, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.024 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 120.960lei(3.024h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 27.612lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.016 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.560lei(1.016h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.119lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale asistent medical, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 35 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

35,560.00

Valoare totală [LEI]

35,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,560.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

35,560.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

711.20
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,560.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

34,848.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 193.360lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.141lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 614 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 36.840lei(614h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.410lei.
•
Asistent social, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.024 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 120.960lei(3.024h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 27.612lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.016 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.560lei(1.016h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.119lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale asistent social, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 40 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

120,960.00

Valoare totală [LEI]

120,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

120,960.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

120,960.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

120,960.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,419.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

120,960.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

118,540.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 193.360lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.141lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 614 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 36.840lei(614h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.410lei.
•
Asistent social, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.024 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
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remunerat cu un brut de 120.960lei(3.024h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 27.612lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.016 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.560lei(1.016h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.119lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 10.3

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală [LEI]

600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

600.00

Valoare TVA [LEI]

100.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

12.00

TVA eligibil [LEI]

100.00

Public [LEI]

600.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

588.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 10.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 600 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheluieli salariale coordonator centru resurse comunitare, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 60 lei/ora
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

36,840.00

Valoare totală [LEI]

36,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

36,840.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

36,840.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

36,840.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

736.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

36,840.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

36,103.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 193.360lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.141lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 614 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 36.840lei(614h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.410lei.
•
Asistent social, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.024 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 120.960lei(3.024h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 27.612lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.016 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.560lei(1.016h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.119lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator centru resurse comunitare

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,410.00

Valoare totală [LEI]

8,410.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,410.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,410.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

8,410.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

168.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,410.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,241.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 10.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 1 va fi remunerata cu un brut de 193.360lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.141lei. Echipa de implementare a Partenerului 1, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator centru resurse comunitare, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 614 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 36.840lei(614h*60lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.410lei.
•
Asistent social, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 3.024 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 120.960lei(3.024h*40lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 27.612lei.
•
Asistent medical, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 1.016 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un brut de 35.560lei(1.016h*35lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 8.119lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 10. Furnizarea de servicii medicale si socio-medicale la nivelul comunitatii prin Centrul de Resurse Comunitare
infiintat.
Subactivitatea: Subactivitatea 10.3. Furnizarea de servicii socio-medicale in Centrul de Resurse Comunitare.
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in
implementarea proiectului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli deplasare subactivitatea 10.3

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală [LEI]

4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,800.00

Valoare TVA [LEI]

800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

4,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

96.00

TVA eligibil [LEI]

800.00

Public [LEI]

4,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,704.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil. A fost
estimat un cost unitar de 100 lei/lună inclusiv TVA.
Pentru realizarea subactivitatii 10.3 a fost prevazuta suma de 4.800 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii in implementarea acestei subactivitati.(12.825,65 km*7,5%*4,99 lei/l).

Documente justificative
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-

Activitatea: Activitatea 11. Managementul de proiect.
Subactivitatea: Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor indirecte (umane si materiale) necesare implementarii activitatilor.
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli indirecte

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

150,420.60

Valoare totală [LEI]

150,420.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

150,420.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

150,420.60

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

150,420.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

3,008.41

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

150,420.60

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

147,412.19

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite
activitati. Cheltuielile indirecte au fost stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile direct eligibile cu personalul care nu fac obiectul
subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr.1303/2013. Aceste cheltuieli sunt in suma de
150.420,60lei si cuprind: salarii si contributii aferente salariilor pentru expertii suport pentru activitatea managerului de proiect (expert
achizitii, etc), salarii si contributii aferente salariilor pentru personal administrativ (secretara, expert contabilitate, etc), utilitati sediu
partener 1, servicii SSM, servicii administrare cladiri, servicii intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport, arhivare,
cheltuieli financiare si juridice, materiale consumabile, etc. Suma de 150.420,60lei va avea un TVA in valoare de 12.000lei pentru
cheltuielile indirecte care nu cuprind salariile si contributiile aferente salariilor expertilor suport si personalului administrativ.
Documente justificative
-

Componenta 1
Membru 3: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

890.00

Valoare totală [LEI]

890.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

890.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

890.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

890.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

17.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

890.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

872.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 3.900 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 890 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.900lei (60ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 890 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 3. Actiuni de combatere a discriminarii, cu accent pe descriminarea bazata pe criteriul etnie si criteriul gen.
Subactivitatea: Subactivitatea 3.2. Realizarea unui program de combatere a discriminarii si implementarea lui la cadrele
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,900.00

Valoare totală [LEI]

3,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,900.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,900.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

78.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,900.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,822.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 3.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 3.900 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 890 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.900lei (60ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 890 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Cntributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

890.00

Valoare totală [LEI]

890.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

890.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

890.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

890.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

17.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

890.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

872.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 3.900 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 890 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.900lei (60ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 890 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.2. Realizarea unei proceduri de selectie a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,900.00

Valoare totală [LEI]

3,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,900.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,900.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

78.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,900.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,822.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 3.900 lei, iar contribuţia angajatorului va fi
de 890 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate
expertul va fi remunerat cu un brut de 3.900lei (60ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 890 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 11.310 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.580 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 4. Implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile proiectului.
Subactivitatea: Subactivitatea 4.3. Selectia si includerea a 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 4.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 11.310 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.580 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 11.310 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.580 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri ocupare, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.1, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 11.310 lei, iar contribuţia angajatorului va
fi de 2.580 lei. Echipa de implementare a Partenerului 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P2 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
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10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 14,29% in fiecare subactivitate,
adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P2.pdf - Oferte laptop P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1. Furnizarea de asistenta pentru cresterea participarii copiilor la educatie prin insotirea
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale pentru derularea subactivitatii 8.1

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală [LEI]

1,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,800.00

Valoare TVA [LEI]

300.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

36.00

TVA eligibil [LEI]

300.00

Public [LEI]

1,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,764.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru toata durata de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.800 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P2.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
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A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

40.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 16,66% in fiecare subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv
TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P2.pdf - Oferte multifunctional P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale consumabile derulare subactivitate 8.2

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală [LEI]

1,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,800.00

Valoare TVA [LEI]

300.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

1,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

36.00

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

300.00

Public [LEI]

1,800.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,764.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.800lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P2.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana
Subcategorie cheltuială eligibilă: 81 - cheltuieli cu hrana
Descrierea cheltuielii
Catering pentru 200 copii

Achiziţie: Servicii catering copii
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

412,844.04

Valoare totală [LEI]

450,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

412,844.04

Valoare totală eligibilă [LEI]

450,000.00

Valoare TVA [LEI]

37,155.96

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

412,844.04

Contributia proprie eligibilă [LEI]

9,000.00

TVA eligibil [LEI]

37,155.96

Public [LEI]

450,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

441,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru estimarea pachetului pentru serviciul de catering am luat în calcul numărul de beneficiari ai serviciului, 200 copii, numărul de zile
în care aceştia vor beneficia de acest serviciu si costul unitar pe persoană (200beneficiari*450 zile*5 lei/pers). Astfel suma totală a acestui
serviciu subcontractat este de 450.000 lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_hrana_P2.pdf - Oferte hrana P2
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Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru cadre didactice afterschool

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

684.00

Valoare totală [LEI]

6,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,840.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,840.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

6,840.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

136.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,840.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,703.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 41.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 9.420 lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 30.000lei(10cadre didactice*100h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
6.840lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P2 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 14,29% in fiecare subactivitate,
adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P2.pdf - Oferte laptop P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 41.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 9.420 lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 30.000lei(10cadre didactice*100h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
6.840lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale cadre didactice afterschool, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 30 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală [LEI]

30,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

30,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

30,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

30,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

600.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

30,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

29,400.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 41.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 9.420 lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 30.000lei(10cadre didactice*100h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
6.840lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.2. Furnizarea de hrana calda zilnica la toti copii inclusi in grupul tinta in zilele in care acestia
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.2, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 41.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 9.420 lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 100 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 30.000lei(10cadre didactice*100h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
6.840lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

650

Componenta 1
Membru 3: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 26.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.000lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 50 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 15.000lei(10cadre didactice*50h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.420
lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii

651

Componenta 1
Membru 3: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 26.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.000lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 50 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 15.000lei(10cadre didactice*50h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.420
lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator cadre didactice afterschool

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

342.00

Valoare totală [LEI]

3,420.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,420.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,420.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,420.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

68.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,420.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,351.60

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 26.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.000lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 50 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 15.000lei(10cadre didactice*50h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.420
lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale cadre didactice afterschool, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 30 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală [LEI]

15,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

15,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

300.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,700.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.3, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 26.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 6.000lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 50 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 15.000lei(10cadre didactice*50h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 3.420
lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 8.3

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală [LEI]

1,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,800.00

Valoare TVA [LEI]

300.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

36.00

TVA eligibil [LEI]

300.00

Public [LEI]

1,800.00
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Neeligibile [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,764.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.800lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P2.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii
Descrierea cheltuielii
Sprijin pentru cresterea participarii la educatie

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:200 copii
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,500.00

Valoare totală [LEI]

500,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

500,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

500,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

500,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

10,000.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

500,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

490,000.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pentru această subactivitate au fost bugetate sprijin pentru participare la educatie pentru copii constând în produse sprijin copii
(imbracaminte, incaltaminte, rechizite, articole de igiena in cuantul de 1.000 lei/an scola/copil). Suma totala a subvenţiilor care vor fi
acordate pentru această subactivitate este de 500.000 lei. (200 copii*1000lei/an scoala*2,5 ani scoala).
Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
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Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

40.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 16,66% in fiecare subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv
TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P2.pdf - Oferte multifunctional P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.3. Furnizarea de sprijin direct in cuantum de maxim 1.000 lei/copil/an scolar.
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
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Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P2 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 14,29% in fiecare subactivitate,
adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P2.pdf - Oferte laptop P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator cadre didactice afterschool

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,406.00

Valoare totală [LEI]

104,060.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

104,060.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

104,060.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

104,060.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,081.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

104,060.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

101,978.80
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TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 467.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 106.640lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.520 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 456.000lei(10cadre didactice*1.520h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
104.060lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 467.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 106.640lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.520 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 456.000lei(10cadre didactice*1.520h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
104.060lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 8.4

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală [LEI]

1,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,800.00

Valoare TVA [LEI]

300.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

36.00

TVA eligibil [LEI]

300.00

Public [LEI]

1,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,764.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.4 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.800lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P2.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 467.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 106.640lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.520 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 456.000lei(10cadre didactice*1.520h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
104.060lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

40.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 16,66% in fiecare subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv
TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P2.pdf - Oferte multifunctional P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltueli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P2 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 14,29% in fiecare subactivitate,
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adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P2.pdf - Oferte laptop P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.4. Furnizarea de servicii alternative si/sau complementare la educatie (activitatii de educatie de
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale cadre salariale afterschool, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 30 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45,600.00

Valoare totală [LEI]

456,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

456,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

456,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

456,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

9,120.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

456,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

446,880.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.4, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 467.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 106.640lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.520 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 456.000lei(10cadre didactice*1.520h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de
104.060lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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Contributii angajator coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 11.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 2.580lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 8.5

Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală [LEI]

1,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,800.00

Valoare TVA [LEI]

300.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

36.00

TVA eligibil [LEI]

300.00

Public [LEI]

1,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,764.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

662

Componenta 1
Membru 3: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.5 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.800lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P2.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Contributii salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.5, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 11.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 2.580lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
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Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

40.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 16,66% in fiecare subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv
TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P2.pdf - Oferte multifunctional P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.5. Implementarea unui program de parenting cu participarea a cel putin 1 parinte/tutore pentru
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]
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Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P2 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 14,29% in fiecare subactivitate,
adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P2.pdf - Oferte laptop P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

40.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 16,66% in fiecare subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv
TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P2.pdf - Oferte multifunctional P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.6, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 14.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.260lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 10 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 3.000lei(10cadre didactice*10h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 680lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.6, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 14.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.260lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 10 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 3.000lei(10cadre didactice*10h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 680lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru cadre didactice afterschool

Achiziţie:

667
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Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

68.00

Valoare totală [LEI]

680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

680.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

680.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

680.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

13.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

680.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

666.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.6, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 14.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.260lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 10 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 3.000lei(10cadre didactice*10h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 680lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P2 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 14,29% in fiecare subactivitate,
adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P2.pdf - Oferte laptop P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză
Descrierea cheltuielii
Pachete integrate educationale pentru cadre didactice

Achiziţie: Pachet materiale didactice
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37,500.00

Valoare totală [LEI]

45,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

37,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

45,000.00

Valoare TVA [LEI]

7,500.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

37,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

900.00

TVA eligibil [LEI]

7,500.00

Public [LEI]

45,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

44,100.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Au fost bugetate un numar de 30 pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la clasele in care sunt copii din
grupul tinta, la un cost/pachet de 1.500lei inclusiv TVA.

Documente justificative
Studiu_piata_pachet_mat_didactice_P2.pdf - Studiu piata pachet mat didactice P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.

669

Componenta 1
Membru 3: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Subactivitatea: Subactivitatea 8.6. Furnizarea de pachete integrate educationale pentru cadrele didactice care predau la
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale cadre didactice afterschool, 4 ore/zi la o remunerare bruta de 30 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:10 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

300.00

Valoare totală [LEI]

3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

3,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

60.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,940.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.6, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 14.310lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 3.260lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
10 cadre didactice afterschool, care vor lucra pentru această subact un nr de 10 ore fiecare. Pentru această subact cadrele
didactice afterschool vor fi remunerate cu un brut de 3.000lei(10cadre didactice*10h*30lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 680lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator experti gimnaziu

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

26,510.00

Valoare totală [LEI]

26,510.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,510.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,510.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibile [LEI]

26,510.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

530.20

TVA eligibil [LEI]
Neeligibile [LEI]

0.00

Public [LEI]

26,510.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,979.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 194.710lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.434lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 cadre didactice a doua sansa, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.344 ore fiecare. Pentru această subact
cadrele didactice a doua sansa vor fi remunerate cu un brut de 67.200lei(2cadre didactice*1.344h*25lei brut/h), iar contrib. angajatorului
sunt de 15.344lei.
•
Experti gimnaziu, care vor lucra pentru această subact un nr de 5.810 ore. Pentru această subact expertii gimnaziu vor fi
remunerati cu un brut de 116.200lei(5.810ore*20lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 26.510lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD
Achiziţie: Laptop
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală [LEI]

1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

833.33

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,000.00

Valoare TVA [LEI]

166.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

833.33

Contributia proprie eligibilă [LEI]

20.00

TVA eligibil [LEI]

166.67

Public [LEI]

1,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

980.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru echip IT (laptop/notebook) se incadrează in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în
cadrul Progr Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita cost practicat pe piaţă în mom scrierii
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precum şi de specif tehn ale echip IT. Pt echip IT, s-a stab un cost unitar de 3.500 lei inclusiv TVA. P2 va avea nevoie, pentru implem
optimă a activ proi, un număr de 2 echip IT.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 7.000lei(2buc*3.500lei inclusiv TVA). Aceste
echipamente vor fi folosite in implementarea subactivitatilor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 14,29% in fiecare subactivitate,
adica suma de 7.000lei inclusiv TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(1.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative
Oferte_laptop_P2.pdf - Oferte laptop P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi,
viteza copiere monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3
Achiziţie: Multifunctional
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală [LEI]

2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,666.67

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,000.00

Valoare TVA [LEI]

333.33

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,666.67

Contributia proprie eligibilă [LEI]

40.00

TVA eligibil [LEI]

333.33

Public [LEI]

2,000.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,960.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 12.000 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 12.000lei(1buc*12.000lei). Acest echipament va fi
folosit in implem subactivitatilor 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in procent de 16,66% in fiecare subactivitate, adica suma de 12.000lei inclusiv
TVA va fi decontata de la fiecare subactivitate mentionata(2.000 lei inclusiv TVA/subactivitate).
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Documente justificative
Oferte_multifunctionala_P2.pdf - Oferte multifunctional P2

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator pentru coordonaator masuri educationale

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală [LEI]

2,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

2,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

51.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,580.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,528.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 194.710lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.434lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 cadre didactice a doua sansa, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.344 ore fiecare. Pentru această subact
cadrele didactice a doua sansa vor fi remunerate cu un brut de 67.200lei(2cadre didactice*1.344h*25lei brut/h), iar contrib. angajatorului
sunt de 15.344lei.
•
Experti gimnaziu, care vor lucra pentru această subact un nr de 5.810 ore. Pentru această subact expertii gimnaziu vor fi
remunerati cu un brut de 116.200lei(5.810ore*20lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 26.510lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale cadre didactice a doua sansa, 8 ore/zi la o remunerare bruta de 25 lei/ora
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Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

33,600.00

Valoare totală [LEI]

67,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

67,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

67,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

67,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,344.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

67,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

65,856.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 194.710lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.434lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 cadre didactice a doua sansa, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.344 ore fiecare. Pentru această subact
cadrele didactice a doua sansa vor fi remunerate cu un brut de 67.200lei(2cadre didactice*1.344h*25lei brut/h), iar contrib. angajatorului
sunt de 15.344lei.
•
Experti gimnaziu, care vor lucra pentru această subact un nr de 5.810 ore. Pentru această subact expertii gimnaziu vor fi
remunerati cu un brut de 116.200lei(5.810ore*20lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 26.510lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, 2 ore/zi la o remunerare bruta de 65 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală [LEI]

11,310.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,310.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,310.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

11,310.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,310.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,083.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 194.710lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.434lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 cadre didactice a doua sansa, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.344 ore fiecare. Pentru această subact
cadrele didactice a doua sansa vor fi remunerate cu un brut de 67.200lei(2cadre didactice*1.344h*25lei brut/h), iar contrib. angajatorului
sunt de 15.344lei.
•
Experti gimnaziu, care vor lucra pentru această subact un nr de 5.810 ore. Pentru această subact expertii gimnaziu vor fi
remunerati cu un brut de 116.200lei(5.810ore*20lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 26.510lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în
derularea activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli salariale experti gimnaziu, la o remunerare buta de 20 lei/ora

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:5810 ore
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

20.00

Valoare totală [LEI]

116,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

116,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

116,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

116,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,324.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

116,200.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

113,876.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 194.710lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.434lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 cadre didactice a doua sansa, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.344 ore fiecare. Pentru această subact
cadrele didactice a doua sansa vor fi remunerate cu un brut de 67.200lei(2cadre didactice*1.344h*25lei brut/h), iar contrib. angajatorului
sunt de 15.344lei.
•
Experti gimnaziu, care vor lucra pentru această subact un nr de 5.810 ore. Pentru această subact expertii gimnaziu vor fi
remunerati cu un brut de 116.200lei(5.810ore*20lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 26.510lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.
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Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii angajator cadre didactice a doua sansa

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:2 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,672.00

Valoare totală [LEI]

15,344.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,344.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,344.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

15,344.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

306.88

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,344.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,037.12

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Pt. subactiv 8.7, resursa umana din cadrul echipei Partenerului 2 va fi remunerata cu un brut de 194.710lei, iar contributiile angajatorului
vor fi de 44.434lei. Echipa de implementare a Part 2, pentru această subactivitate, este formată din:
•
2 cadre didactice a doua sansa, care vor lucra pentru această subact un nr de 1.344 ore fiecare. Pentru această subact
cadrele didactice a doua sansa vor fi remunerate cu un brut de 67.200lei(2cadre didactice*1.344h*25lei brut/h), iar contrib. angajatorului
sunt de 15.344lei.
•
Experti gimnaziu, care vor lucra pentru această subact un nr de 5.810 ore. Pentru această subact expertii gimnaziu vor fi
remunerati cu un brut de 116.200lei(5.810ore*20lei brut/h), iar contrib. angajatorului sunt de 26.510lei.
•
Coordonator masuri educationale, care va lucra pentru această subactivitate un numar de 174 ore. Pentru această
subactivitate expertul va fi remunerat cu un brut de 11.310lei (174ore*65lei brut/oră), iar contributiile angajatorului sunt de 2.580 lei.

Documente justificative
-

Activitatea: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin pentru cresterea participarii la educatie pentru 200 copii si 45 adulti aflati in risc de
saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta.
Subactivitatea: Subactivitatea 8.7. Furnizarea de servicii de educatie de tipul a doua sansa la 2 grupe nivel primar pentru 30
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte
de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi
imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli materiale derulare subactivitate 8.7
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Componenta 1
Membru 3: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Achiziţie: Cheltuieli materiale derulare activitati
Tip cheltuială:Cheltuiala directa
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală [LEI]

1,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,800.00

Valoare TVA [LEI]

300.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

1,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

36.00

TVA eligibil [LEI]

300.00

Public [LEI]

1,800.00

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,764.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 8.7 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de implementare a acesteia, cheltuieli cu materiale consumabile(papetărie, mat.
consumabile etc.) în valoare de 1.800lei inclusiv TVA.
Documente justificative
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P2.pdf - Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P2

Activitatea: Activitatea 11. Managementul de proiect.
Subactivitatea: Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor indirecte (umane si materiale) necesare implementarii activitatilor.
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli indirecte

Achiziţie:
Tip cheltuială:Cheltuiala indirecta
Cantitate:1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

144,743.10

Valoare totală [LEI]

144,743.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

144,743.10

Valoare totală eligibilă [LEI]

144,743.10

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibile [LEI]

144,743.10

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,894.86

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

144,743.10

Neeligibile [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

141,848.24

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1
Membru 3: SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU
Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite
activitati. Cheltuielile indirecte au fost stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile direct eligibile cu personalul care nu fac obiectul
subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr.1303/2013. Aceste cheltuieli sunt in suma de
144.743,10lei si cuprind: salarii si contributii aferente salariilor pentru expertii suport pentru activitatea managerului de proiect (expert
achizitii, etc), salarii si contributii aferente salariilor pentru personal administrativ (secretara, expert contabilitate, etc), utilitati sediu
partener 2, servicii SSM, servicii administrare cladiri, servicii intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport, arhivare,
cheltuieli financiare si juridice, materiale consumabile, etc. Suma de 144.743,10lei va avea un TVA in valoare de 9.000lei pentru
cheltuielile indirecte care nu cuprind salariile si contributiile aferente salariilor expertilor suport si personalului administrativ.
Documente justificative

Componente

-

19,854,244.13

20,361,749.26

20,285,372.83

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

Intensitatea
intervenţiei

3,426,137.50

76,376.43

0.00

99.6249

20,361,749.2 20,361,749.2 19,854,244.1 20,361,749.2 20,285,372.8
3,426,137.50
6
6
3
6
3

76,376.43

0.00

99.6249

ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI
FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD
BAIA MARE

20,361,749.26

Cheltuieli totale
nerambursabile

11,915,443.90

11,915,443.90

11,627,301.63

11,915,443.90

11,915,443.90

3,426,137.50

0.00

0.00

100.0000

ASOCIATIA VIS JUVENTUM

20,361,749.26

Public

4,627,483.66

4,627,483.66

4,546,133.90

4,627,483.66

4,627,483.66

0.00

0.00

0.00

100.0000

ORASUL JIBOU

Total proiect

1

Cheltuiei totale
Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect

1,684,324.60

1,684,324.60

1,595,934.13

1,684,324.60

1,650,638.11

0.00

33,686.49

0.00

98.0000

678

SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA
JIBOU
Parteneri

2,134,497.10

2,134,497.10

2,084,874.47

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect

2,134,497.10

Public

2,091,807.16

Cheltuieli totale
nerambursabile

0.00

42,689.94

0.00

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

98.0000

Intensitatea
intervenţiei

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_S.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

19/07/2016

Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati

19/07/2016

Oferte hrana

19/07/2016

Oferte chirie sala cursuri

19/07/2016

Studiu piata inchiriere auto

19/07/2016

Oferte cheltuieli materiale pentru derularea activitatilor

19/07/2016

Oferte consumabile medicale

19/07/2016

Oferte laptop

19/07/2016

Oferte mobilier

19/07/2016

Oferte multifunctional

19/07/2016

Oferte reabilitare modernizare

19/07/2016

Oferte servicii proiectare

19/07/2016

Oferte televizor

19/07/2016

Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P2

Oferte_hrana_S.PDF
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_inchir_sala_cursuri_S.PDF
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Studiu_piata_inchiriere_auto_S.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_consum_medicale_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_laptop_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_mobilier_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_multifunctionala_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_reabilitare_modernizare_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_serv_proiectare_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_TV_P1.pdf
91881174E0BACC1BD8C452D8C7D931791073DDD3BF6F7CFF1C04A
5616B7375C7
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Oferte_hrana_P2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

19/07/2016

Oferte hrana P2

19/07/2016

Oferte laptop P2

19/07/2016

Oferte multifunctional P2

19/07/2016

Oferte cheltuieli materiale pentru derulare activitati P3

19/07/2016

Oferte hrana P3

19/07/2016

Oferte laptop P3

19/07/2016

Oferte mobilier P3

19/07/2016

Oferte multifunctional P3

19/07/2016

Oferte publicatii P3

19/07/2016

Oferte spot - film P3

19/07/2016

Oferte leasing auto P3

21/07/2016

Studiu preturi imprimanta P1

22/07/2016

Studiu piata pachete imbunatatire conditii de locuit S

22/07/2016

Studiu piata materiale publicitare S

22/07/2016

Studiu piata materiale publicitare P3

22/07/2016

Studiu piata materiale consumabile cursuri practica S

22/07/2016

Studiu piata masini spalat, uscat P1

22/07/2016

Studiu piata catering P1

Oferte_laptop_P2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_multifunctionala_P2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_chelt_mat_pt_derularea_activ_P3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_hrana_P3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_laptop_P3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_mobilier_P3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_multifunctionala_P3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_publicatii_P3.pdf
13AB6B0865DF2FC1B791613946E045BD977DF2EB8CFAE883E5922B
1A21620F19
Oferte_realizare_spot-film_P3.pdf
D7CA6C8F09708540A5C8A55A6B745139936BDC89D9B6C96BAB747B
CCA6E1816C
St_piata_leasing_auto_P3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_imprimanta_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte reabilitare - modernizare_S.PDF
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_materiale_publicitare_S.PDF
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte materiale publicitare P3.PDF
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte_mat_cons_cursuri_practica_S.pdf
B6689A80BB7490C276074B8D0278EEE42456757790655D35353B4646
9AB2A74A
Masini_de_spalat_si_masini_de_uscat_P1.pdf
6C94D2769D9549BE2A6EEC0BAA080DC0D9917B4CCFE7EA8607FBE
BF50892A0E6
Oferte_hrana_P1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

St_piata_organizari_spectacole_P3.pdf
1A0F564DDC6039457B2FB26B3D6A316C15EBA20A886449847C3210
C35821A693

25/07/2016

Studiu piata organizare spectacole P3

25/07/2016

Studiu piata pachet mat didactice P2

26/07/2016

Studiu piata creare aplicatie informatica GT P3

Studiu_piata_pachet_mat_didactice_P2.pdf
CEA43449C320471ABF87E51FACD2F4E3E436B27DA48828EB2C9707
708764E541
St piata creare aplicatie informatica GT P3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1
Cod

Categorie câmp de intervenţie

110

Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii

Buget eligibil

Buget eligibil total

20,361,750.00 ( 100.00 %)
20,361,750.00 (100.00 %)

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1
Cod

Formă de finanţare

Buget eligibil

01

Grant nerambursabil

20,361,750.00 ( 100.0 %)
Buget eligibil total

20,361,750.00 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1
Cod

Tip teritoriu

07

Nu se aplică

Buget eligibil
0.00 (
Buget eligibil total

%)

0.00 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1
Cod
07

Tip mecanism de livrare teritoriala

Buget eligibil

Nu se aplică

0.00 (
Buget eligibil total

Buget - Temă secundara FSE

681

%)

0.00 (100.00 %)

Componenta 1
Cod

Tip temă secundară FSE

Buget eligibil

01

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă
dpdv al utilizării resurselor

1,433,344.00 (

7.04 %)

02

Inovare socială

34,324.00 (

0.17 %)

06

Nediscriminare

1,631,571.00 (

8.01 %)

08

Nu se aplică

17,262,510.00 ( 84.78 %)
Buget eligibil total

682

20,361,748.00 (100.00 %)

CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Mihaela Pintea-Traian, CNP 2750413240049, posesor al CI seria MM, nr. 399690, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA MARE, lider de
parteneriat al parteneriatului dintre ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA MARE şi
ASOCIATIA VIS JUVENTUM; ORASUL JIBOU; SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU, confirm că informaţiile incluse în
această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat
este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).
Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD BAIA
MARE, lider de parteneriat al parteneriatului dintre ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD
BAIA MARE şi ASOCIATIA VIS JUVENTUM; ORASUL JIBOU; SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU, să asigur resursele
financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.
Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE NORD
BAIA MARE, lider de parteneriat al parteneriatului dintre ASOCIATIA CENTRUL DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITATII DE
NORD BAIA MARE şi ASOCIATIA VIS JUVENTUM; ORASUL JIBOU; SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA JIBOU, este singurul
responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.
Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.
Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Mihaela Pintea-Traian

Data
27/07/2016 17:16:17
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