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Titlul proiectului: Dezvoltarea suportului social pentru persoane din grupuri vulnerabile prin 

infrastructură tehnologică, cod SMIS-CSNR 41020 

Durată implementare: 2 luni (01.07.2014-31.08.2014) 

Denumirea beneficiarului: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC 

Localitatea (sediul social al beneficiarului): Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 28, cod poștal: 430232. 

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 

Axa prioritară III-Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public 

Domeniul major de intervenţie 1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

Operaţiunea 1 - Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe 

Tipul asistenţei financiare nerambursabile - Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de 

Stat. 

Obiectivele proiectului: 

 Crearea unui punct de informare pentru persoanele din grupurile vulnerabile 

și familiile acestora; 

 Îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în stare de excluziune socială: 

tineri cu dizabilități, familii cu mulți copii, femei în căutare de loc de muncă și 

fără venit, beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie rromă, tineri 

care provin din sistemul de protecția copilului, persoane care au obținut o 

forma de protecție în România (refugiați/ protecție secundara sau subsidiară/ 

protecție umanitară), persoane care au ieșit din detenție; 

 Facilitarea legăturii dintre nevoile existente în comunitate și accesul la 

informație cu sprijinul asistenților sociali și/sau  a voluntarilor; 

 Îmbunătățirea calității serviciilor sociale oferite de asociație:  accesul 

mailto:assoc@assoc.ro


 
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” - “Investiții pentru viitorul dumneavoastră” 

Axa prioritară III: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public 

Domeniul major de intervenţie 1: Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

Operaţiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe 

Titlu proiect: „Dezvoltarea suportului social pentru persoane din grupuri vulnerabile prin infrastructură tehnologică” 

Cod SMIS-CSNR: 41020 

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC 
Bd.Unirii, nr. 28, Baia Mare, Maramureș, România 

Tel./Fax: +40-262 222 226; e-mail: assoc@assoc.ro; www.assoc.ro 

 

Pagina 2 

beneficiarilor/ grupului țintă la internet, servicii de utilizare TIC, servicii de 

arhivare/stocare electronică a documentelor; 

 Asigurarea unei conexiuni internet optime care să asigure comunicarea între 

diferitele locații de desfășurare a activităților asociației pentru: 

îmbunătățirea  utilizării resurselor tehnice, eficientizarea modului și timpului 

de lucru a angajaților și a voluntarilor în cadrul activităților; 

 Informarea beneficiarilor de servicii sociale oferite de organizație, a unor 

aparținători ai beneficiarilor în legatură cu legislația din domeniu, drepturi și 

obligații, alte tipuri de informații și consiliere vocațională, mediere pe piața 

muncii internă și job club. 

Activitățile proiectului: 

 Achiziționarea de hardware și licențe software în urma contractării unui 

furnizor specializat; 

 Selectarea unui operator ce furnizează conexiunea la internet și conectarea 

la internet a sediului ASSOC; 

 Contractarea unei firme specializate în realizarea cablajului structurat; 

 Achiziționarea și implementarea semnăturii electronice; 

 Contractarea unei firme specializate pentru realizarea website-ului; 

 Informare și publicitate. 

Valoarea totală a proiectului: 101.858,31 lei 

Valoarea alocării financiare nerambursabile acordate: 

 din FEDR = 64.536,28 lei; 

 din bugetul național = 13.500,33. 

Anul alocării (conform contractului de finanțare): 2014. 

Valoarea totală a plăților efectuate la finalizarea proiectului: 79.255,81 lei, fără TVA 
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