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                                                                                  Anexa nr.8 

Lider de parteneriat : ASSOC –FILIALA ARAD 

Nume si prenume manager proiect  Cucu Kristina 

Telefon mobil manager proiect : 0742156232 / e-mail manager proiect Kristina.cucu@assoc.ro 

ID proiect  146120/ Titlu proiect ,,Economia sociala-instrument de crestere a calitatii vietii” 

      

                                                  Raportare 

              privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna APRILIE  2015 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate 
conform sectiunii 

“graficul activitatilor 
proiectului” din cererea 

de finantare 

Denumire 
activitate/subactivitate 

relevanta inclusa in 
activitatea mentionata 

in coloana A  

Perioada de 
implementare 

Intervalul 
orar 

Numar de 
persoane 
din grupul 

tinta 
participante 
(prezente) 

la activitate 

Locatia (adresa) unde 
se desfasoara 

activitatea 

Entitatea care 
raspunde de 
desfasurarea 

activitatii 

Observatii 

 A B C D E F G H 

1 
A1. Informarea și 
consilierea profesională a 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 

01.04.2015 8:00 – 
12:00 

7 Vinga, primarie, 
domiciliu beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 

Mentionez ca 
durata 
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250 femei în situații de 
risc, 100 familii care au 
mai mult de 2 copii, 100 
familii monoparentale și 
250 persoane de etnie 
romă 
 
 
  
 
 
 

din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

07.04.2015 8:00 – 
12:00 

5 Arad, sediu ASSOC, 
domiciliu beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

08.04.2015 8:00 – 
12:00 

6 Vinga, primarie, 
domiciliu beneficiari 
 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
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persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

15.04.2015 8:00 – 
12:00 

6 Vinga, primarie, 
domiciliu beneficiari 
 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

17.04.2015 8:00 – 
12:00 

5 Buteni, primarie, 
domiciliu beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 
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A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

21.04.2015 8:00 – 
12:00 

5 Buteni, primarie, 
domiciliu beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

22.04.2015 8:00 – 
12:00 

7 Vinga, primarie, 
domiciliu beneficiari 
 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 

29.04.2015 8:00 – 
12:00 

7 Vinga, primarie, 
domiciliu beneficiari 
 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
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 social in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

30.04.2015 8:00 – 
12:00 

6 Arad, sediu ASSOC, 
domiciliu beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert asistent 
social 

Mentionez ca 
durata 
activitatilor in 
teren, poate 
suferi modificari 
in functie de 
numarul de 
persoane care se 
vor prezenta la 
intrevederea 
stabilita 

A1.1 Identificarea 
celor 700 persoane 
apartinand grupului 
tinta-250 femei in 
situatii de risc 
100 familii care au mai 
mult de 2 copii  
100 nfamilii 
monoparentale 
250 persoane de etnie 

03.04.2015 13:00 – 
17:00 

Cifra 
estimativa 

4 

Sintea Mare, 
domiciliu beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert 
recrutare GT 
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roma 

A1.1 Identificarea 
celor 700 persoane 
apartinand grupului 
tinta-250 femei in 
situatii de risc 
100 familii care au mai 
mult de 2 copii  
100 nfamilii 
monoparentale 
250 persoane de etnie 
roma 
 

09.04.2015 13:00 – 
17:00 

Cifra 
estimativa 

3 

Buteni, domiciliu 
beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert 
recrutare GT 

 

A1.1 Identificarea 
celor 700 persoane 
apartinand grupului 
tinta-250 femei in 
situatii de risc 
100 familii care au mai 
mult de 2 copii  
100 nfamilii 
monoparentale 
250 persoane de etnie 
roma 
 

10.04.2015 13:00 – 
17:00 

Cifra 
estimativa 

3 

Arad, domiciliu 
beneficiari 
 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert 
recrutare GT 

 

A1.1 Identificarea 16.04.2015 13:00 – Cifra Arad, domiciliu S-ASSOC –  
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celor 700 persoane 
apartinand grupului 
tinta-250 femei in 
situatii de risc 
100 familii care au mai 
mult de 2 copii  
100 nfamilii 
monoparentale 
250 persoane de etnie 
roma 
 

17:00 estimativa 
4 

beneficiari 
 

FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert 
recrutare GT 

A1.1 Identificarea 
celor 700 persoane 
apartinand grupului 
tinta-250 femei in 
situatii de risc 
100 familii care au mai 
mult de 2 copii  
100 nfamilii 
monoparentale 
250 persoane de etnie 
roma 
 

23.04.2015 13:00 – 
17:00 

Cifra 
estimativa 

3 

Buteni, domiciliu 
beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert 
recrutare GT 

 

A1.1 Identificarea 
celor 700 persoane 
apartinand grupului 
tinta-250 femei in 

24.04.2015 13:00 – 
17:00 

Cifra 
estimativa 

3 

Semlac, domiciliu 
beneficiari 
 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
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situatii de risc 
100 familii care au mai 
mult de 2 copii  
100 nfamilii 
monoparentale 
250 persoane de etnie 
roma 
 

expert 
recrutare GT 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 
 

28.04.2015 13:00 – 
17:00 

Cifra 
estimativa 

4 

Sagu, primarie, 
domiciliu beneficiari 

S-ASSOC –
FILIALA ARAD 
Lucia 
Mihaicuta-
expert 
recrutare GT 

 

A1.1 Identificarea a 
celor 700 pers vuln din 
GT 

6.04.2015 10:00 – 
14:00 

Cifra 
estimativa 

4 

Turt, Primaria Turt, 
str. Piata Eroilor, nr. 
18, județul Satu Mare 

P2-CCF Baia 
Mare/ Todor 
Sebastian- 
expert  
recrutare GT 

Locatia este 
situata in centrul 
localitatii Turt. 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 

6.04.2015 10:00 – 
14:00 

Cifra 
estimativa 

4 

Turt, Primaria Turt, 
str. Piata Eroilor, nr. 
18, județul Satu Mare 

P2-CCF Baia 
Mare/ Popan 
Ramona- expert 
asistent social 

Locatia este 
situata in centrul 
localitatii Turt. 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 

7.04.2015 14:00 – 
18:00 

Cifra 
estimativa 

Glod, Scoala 
gimnaziala, str. 

P2-CCF Baia 
Mare/ Klipacs 

Locatia este 
situata in centrul 
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din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 

10 Principala, jud. 
Maramures 

Roxette- expert 
asistent social 
/Popan 
Ramona- expert 
asistent social 
/Zahan Olimpia-
asistent 
manager GT 

localitatii Glod 

A1.1 Identificarea a 
celor 700 pers vuln din 
GT 

9.04.2015 14:00-
18:00 

Cifra 
estimativa 

28 

Targu Mures, 
Asociatia de 
dezvoltare prin 
creativitate, str. 
Serafim Duicu, nr.26 

P2-CCF Baia 
Mare/Todor 
Sebastian- 
expert  
recrutare GT 
/Zahan Olimpia- 
asistent 
manager GT 

 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 

9.04.2015 14:00-
18:00 

Cifra 
estimativa 

28 

Targu Mures, 
Asociatia de 
dezvoltare prin 
creativitate, str. 
Serafim Duicu, nr.26 

P2-CCF Baia 
Mare/ Klipacs 
Roxette- expert 
asistent social 
/Popan 
Ramona- expert 
asistent social 
/Zahan Olimpia-
asistent 
manager GT 
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A1.1 Identificarea a 
celor 700 pers vuln din 
GT 

16.04.2015 14:00 – 
18:00 

Cifra 
estimativa 

5 

Turt, Primaria Turt, 
str. Piata Eroilor, nr. 
18, județul Satu Mare 

P2-CCF Baia 
Mare/ Todor 
Sebastian- 
expert  
recrutare GT 

Locatia este 
situata in centrul 
localitatii Turt. 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 

16.04.2015 14:00 – 
18:00 

Cifra 
estimativa 

5 

Turt, Primaria Turt, 
str. Piata Eroilor, nr. 
18, județul Satu Mare 

P2-CCF Baia 
Mare/ Klipacs 
Roxette- expert 
asistent social 
/Popan 
Ramona- expert 
asistent social 

Locatia este 
situata in centrul 
localitatii Turt. 

A1.2 Informarea şi 
consilierea prof a pers 
din GT pentru 
cresterea sanselor de 
ocupare 

17.04.2015 11:00-
13:00 

Cifra 
estimativa 

11 

Stremt, Comuna 
Basesti, Scoala 
Gimnaziala Stremt. 

P2-CCF Baia 
Mare/ Klipacs 
Roxette- expert 
asistent social 
/Popan 
Ramona- expert 
asistent 
social/Zahan 
Olimpia-asisten 
manager GT 

ocatia este 
situata in centrul 
localitatii Stremt 

2 A2.Furnizarea serviciilor 
de orientare și medierea 

locurilor de muncă 

A2.1 Introducerea 
datelor (curricullum 

vitae) pentru întreg GT 
într-un portal web de 

17.04.2015 14:00 – 
18:00 

Cifra 
estimativa 

30 

Odesti, Comuna 
Basesti, Scoala 
gimnaziala, str. 
Principala, nr.15, jud 

P2-CCF Baia 
Mare/ Klipacs 
Roxette- expert 
asistent social 

Locatia este 
situata in centrul 
localitatii Odesti. 
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ocupare Maramures /Popan 
Ramona- expert 
asistent 
social/Zahan 
Olimpia-asisten 
manager GT 

3 A5.Schimb de bune 
practici transnaționale      

A5.1 Vizita 
transnațională a 

experților din proiect 
pentru valorificarea 

experienței europene 
în domeniul economiei 

sociale și transferul 
experienței către 

activitățile proiectului 

27.04.2015-01.05.2015 P2-CCF Baia 
Mare/ Todor 
Sebastian- 
expert  
recrutare 
GT/Zahan 
Olimpia-sisten 
manager GT 

 

 

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”. 

B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare la 

sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.  

C - se va mentiona perioada de implementare a activitatii/subactivitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/subactivitatea relevanta este 

programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevanta pe zile de desfasurare. 

D - se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta in ziua/perioada respectiva. 

E - se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevanta respectiva. 
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F - se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta 

G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/subactivitatii relevante - lider de parteneriat / partener / prestator de 

servicii 

H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta raportare 

 


