PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
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STAR ANTREPRENOR - UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST
OLTENIA!
POCU/82/3/7/105896

ANEXA 9

RAPORT TEHNIC
Perioada de referință1:04.01.2018 – 17.04.2018
Fondul European Structural și de Investiții
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Prioritatea de investiții: 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare
Beneficiar: S.C. MEDILINE EXIM S.R.L.
Titlul proiectului: STAR ANTREPRENOR - UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD
VEST OLTENIA!
Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/105896
Cod SMIS: 105896
Raport tehnic nr. 1 aferent Cererii de Rambursare aferentă Cererii de Prefinațare
nr. 1
Titlul proiectului:

STAR ANTREPRENOR - UN START PENTRU SUCCES IN
REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!

Codul proiectului:

POCU/82/3/7/105896

Valoare:

11.197.190,55 lei

Data începerii proiectului:

04.01.2018

Data finalizării proiectului:

03.01.2021

Organism
Regional /

Intermediar Organismul Intermediar pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia
Organism Intermediar

1

Perioada este determinată de perioada de implementare a activităților proiectului în legătură cu cheltuiele
declarate prin Cereri de Rambursare aferente Prefinanțării/ Cererilor de Plată sau prin Cereri de Rambursare,
după caz.
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Adresă:

Str. Imparatul Traian nr. 5A, loc. Craiova, jud. Dolj

Persoană de contact:

Monica Nastasa, Director Executiv

Nr. telefon:

0351/44.22.03

Nr. fax:

0351/44.22.02

E-mail:

office@oirsvfse.ro

[Beneficiar]

S.C. MEDILINE EXIM S.R.L.

Adresă (sediu social +locații Strada Garnitei, nr.4, bl.56, scara 1, et.2, ap.16, sector 4,
de
implementare
ale Bucuresti
activităților proiectului):
Persoană de contact:

MIHAI ADINA MARA – manager proiect

Nr. telefon:

0729039839/ 0214205493

Nr. fax:

-

E-mail:

mediline.exim@gmail.com

Raport elaborat de:

MIHAI ADINA MARA – manager proiect

Semnătură /
Data:

19.04.2018
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1. REZUMATUL PROIECTULUI
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare prin
sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin masuri de
formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 46 noi
intreprinderi in domeniul non agricol in mediul urban, crearea de 92 noi locuri de munca
durabile si de calitate, promovarea culturii si spiritului antreprenorial ca alternativa
viabila de ocupare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:




Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea gradului de informare si
constientizare a beneficiilor antreprenoriatului,ca alternativa viabila de ocupare,
la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 380 participanti
din Regiunea Sud Vest Oltenia prin organizarea de programe de formare
antreprenoriala autorizate ANC.
Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 46 de noi afaceri in domenii non
agricole, in zona urbana din Regiunea Sud Vest Oltenia.

Tipul proiectului:
 Naţional
 Sectorial
 Multi-regional
 Regional
 Local
Clasificarea domeniilor:
 Rural
 Urban
 Rural şi urban
Locația proiectului:
o
o
o
o

România
Regiunea/regiunile: Sud Vest Oltenia
Judeţ/judeţe: Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Mehedinti
Altele (inclusiv transnaţional): Nu este cazul

3

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Titlu proiect
Nr. contract finanțare

STAR ANTREPRENOR - UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST
OLTENIA!
POCU/82/3/7/105896

Indicatori atinşi:
Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici
de program)

Valori
aprobate/
revizuite
(conform
CF)

Valoare
raportată la
ultimul RT
(dacă este
cazul)

Valoarea
realizată în
perioada de
raportare

Valoare în
perioada
curentă
(agregată)

Denumire

ID

UM

0

0

0

0

IMM-uri
create
si
functionale la 6 luni dupa
terminarea sprijinului

4S10

46

46

0

0

0

Locuri de munca create si
existente urmare a
sprijinului primit de
someri&inactivi/ persoane
angajate la 6 luni dupa
terminarea sprijinului

4S9

92

92

0

0

0

Persoane care beneficiaza
de sprijin

4S11

380

380

0

0

0

Grup țintă în perioada raportată:
Categorie
Grup țintă

Valoare prognozată2

Perioada …..
Femei

Persoane care
Intentioneaza sa
infiinteze o afacere in
domeniul non-agricol
in mediul urban in
regiunea SUD VEST
OLTENIA

Valoare realizată până la
ultimul RT aprobat3

Bărbați

Femei

380

Bărbați

n/a-

2

Valoare realizată în perioada de
raportare 4
Perioada 04.01.2018 –
17.04.2018
Femei

Bărbați

90

40

Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în
conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)
3
Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv
până la ultimul Raport tehnic aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la
…/…/…).
4
Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de
raportare
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Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului țintă pentru
fiecare persoană nou introdusă în proiect și alte documente conform Ghidului
Solicitantului.

2. PROGRESUL PROIECTULUI
2.1. Alte aspecte contractuale
[notificari/acte adiţionale aprobate/respinse si o scurta descriere a modificarilor
intervenite de la inceputul implementarii pana la sfarsitul perioadei de raportare]
[acte adiţionale]:
- Act aditional nr. 1 inregistrat la OIPOSDRU Sud Vest Oltenia - corelare grafic activitati cu
data semnarii contractului de finantare si modificarea sectiunii „Justificarea cheltuielilor
salariale” – aprobat;
- Act aditional nr. 2 inregistrat la OIPOSDRU Sud Vest Oltenia – cheltuieli indirecte – rata
forfetara conform solicitare OIPOSDRU – aprobat;
- Act aditional nr. 3 inregistrat la OIPOSDRU Sud Vest Oltenia – modificarea cererii de
finantare, sectiunile „Resurse Umane implicate” si „Bugetul proiectului” – initiat;

[notificări]:
- Notificarea nr. 1 inregistrata la OIPOSDRU Sud Vest Oltenia - Nominalizare experti;

[înștiințări]:
- Actualizare grafic achizitii in cadrul proiectului;

2.2. Calendar de raportare
[Informații cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului şi până la sfârșitul
perioadei de raportare – datele transmiterii, comentarii – după caz – numărul de versiuni]
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CERERE
RAMBURSARE/PLATA

RAPORT
TEHNIC
FINANCIAR

PERIOADA RAPORTARE

DEPUNERE
CERERE
RAMBURSARE

(versiune)
Cerere rambursare nr. 1
aferenta
cererii
de CR 1_ RTF_01
prefinantare nr. 1

04.01.2018 – 17.04.2018

27.04.2018

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ
Activităţi implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare

PERIOADA DE RAPORTARE: 04.01.2018 – 31.03.2018
ACTIVITATEA 1: I.A1. Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului,
programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie
a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul
proiectului
Subactivitatea I.A1.1. Dezvoltarea materialelor necesare campaniei de informare a
publicului cu privire la activitatile proiectului, programul de formare antreprenoriala,
precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor
de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului
S-au realizat elementele de identitate vizuala din cadrul proiectului, respectiv s-au definit
elementele grafice ale materialelor de promovare din cadrul proiectului ( pliante, brosuri,
rollup-uri, pagina facebook, pagina twitter), realizarea unui logo,concept vizual si a unui
slogan.
Rezultatele sunt:
- 1 logo
- 1 concept vizual
- 1 slogan : UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!
- 1 email dedicat proiectului : mediline.svoltenia@gmail.com prin care comunicam cu
grupul tinta,
- pagina de twitter : www.twitter.com/MedilineStar ,
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- pagina de facebook : www.facebook.com/medilinestarantrepenor.oltenia.1 ,
- 7 rollup-uri , 3000 pliante, 1500 brosuri de promovare realizate si distribuite cu scopul de
a populariza/informa privind oportunitatile/avantajele/beneficiile participarii la formare
antreprenoriala, a ocuparii prin antreprenoriat,a oportunitatilor oferite prin proiect,
Elementele de identitate vizuala concepute de catre Responsabilul de promovare si
publicitate sunt utilizate in documentatia oficiala, cea externa, precum si cea interna
pentru asigurarea vizibilitatii proiectului. Elementele de identitate vizuala respecta
regulile prevazute in Manualul de identitate vizuala si se folosesc in cadrul campanilor de
informare/promovare.
Materialele de promovare se folosesc in scopul constientizarii publicului privind
obiectivele proiectului; prezentarea contributiei nerambursabile a UE si Romaniei pentru
implementarea activitatilor, asigurand un concept prietenos, adaptat preferintelor
publicului tinta asigurand un impact adecvat.
S-a publicat un comunicat de lansare a proiectului pe site, twitter si facebook.
Subactivitatea I.A1.2. Organizarea CARAVANEI „UN START IN VIATA CU STARTUP PLUS
IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA” pentru promovarea participarii grupului tinta la
activitatile proiectului
Perioada de deșfășurare: 04.02.2018 – 03.06.2018
Obiectivul specific al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa
viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Resurse umane: 7 experti judeteni informare si identificare grup tinta (4/S, 3/P1),
Responsabilul promovare si publicitate (S), Coordonator P1.
Resurse materiale: Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri, masa
conferinta (Mediline Exim SRL); Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri
(ADCR);
Locația de implementare: Strada Garnitei, nr.4, bl.56, scara 1, et.2, ap.16, sector 4,
Bucuresti, Str. Ghe. Dem Teodorescu, nr.11-13, Sector 3, Bucuresti (Mediline); Str. Serg.
Maj. Topliceanu Vasile, nr. 16, Bucuresti, Str. Mihail Obedenaru nr. 6, sector 5, Bucuresti,
birourile locale infiintate de Solicitant (MEDILINE Exim SRL) si Partener 1 (ADCR);
Descriere:
Subactivitatea vizeaza informarea si constientizarea potentialilor membri ai grupului
tinta, din toate judetele regiunii implicate in proiect, cu privire la activitatile si
obiectivele proiectului, oportunitatile pe care le ofera,
promovarea beneficiilor
participarii la proiect, conditiile si masurile de inscriere si participare la activitatile
proiectului, metodologiile de selectie, obligatiile grupului tinta, beneficiile aduse de
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participarea in cadrul proiectului, valoarea adaugata a acestuia, adaptat specificitatilor
fiecarei categorii de grup tinta. Subactiviatea se desfasura pe 2 paliere: rural si urban.
Pentru mediul urban sunt prevazute deplasari periodice in diferite localitati din regiunea
de referinta, iar pentru mediul urban vor fi infiintate Standuri in fiecare judet participant
la activitatile proiectului. Astfel se va asigura informarea categoriilor de grup tinta
eligibile in cadrul proiectului cat si facilitarea colectarii documentelor fizice ale
candidatilor selectati a participa la programul de formare.
In perioada de raportare, in cadrul acestei subactivitati, Solicitantul – SC MEDILINE
EXIM SRL a intreprins urmatoarele actiuni:
- a elaborat un PLAN detaliat de promovare al proiectului in judetele alocate ( Valcea,
Gorj, Mehedinti) in care se implementeaza proiectul,
- a infiintat 4 standuri locale cu tripla functionalitate: pe de o parte asiguram promovarea
proiectului si a oportunitatilor pe care le ofera, pe de alta parte constituie puncte de
informare pentru potentiali beneficiari ai proiectului si, de asemenea, sunt puncte de
colectare a documentelor in format fizic ale candidatilor selectati pentru a participa la
programul de formare antreprenoriala prevazut prin proiect, dupa cum urmeaza:
- Judetul Valcea – Strada Mihai Eminescu, nr.1, Rm. Valcea
- Judetul Valcea - Strada Podgoriei 9, Drăgășani
- Judetul Mehedinti – Strada Traian, nr.230, Drobeta Turnu Severin
- Judetul Gorj – Strada Termocentralei, nr.11, Targu Jiu
Cele 4 standuri au ca element de identificare vizuala rollap-urile si sunt operationalizate
timp de 4 luni fiecare de 1 Responsabil judetean de informare si identificare GT.
Responsabilii de informare si identificare GT de la nivel judetean sunt coordonati de
Responsabilul promovare si publicitate (S). Prin aceste centre locale am asigurat contactul
direct, nemijlocit intre echipa de proiect si grupul tinta/potentialii beneficiari ai
proiectului.
-a planificat si derulat caravana „STAR ANTREPRENOR- UN START PENTRU SUCCES!” prin
care s-a realizat informarea si constientizarea potentialilor membrii ai grupului tinta, din
judetele alocate Mehedinti, Gorj si Valcea, cu privire la activitatile si obiectivele
proiectului, oportunitatile pe care le ofera, promovarea beneficiilor participarii la
proiect,conditiile si masurile de inscriere si participare la activitatile proiectului,
metodologiile de selectie, obligatiile grupului tinta, beneficiile aduse de participarea in
cadrul proiectului, valoarea adaugata a acestuia, adaptat specificitatilor fiecarei categorii
de grup tinta. In cadrul informarii publicului s-a pus accent pe prezentarea elementelor
specifice ale proiectului, pe oportunitatile oferite si principalele conditii pentru a
beneficia de acestea precum si promovarea finantatorilor si a programului de finantare.
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- a promovat prin comunicari on-line pe site-ul proiectului, site-urile partenerilor, pagina
de facebook si de twitter a proiectului, accesul si participarea categoriilor de grup tinta
eligibile la formare antreprenoriala, inclusiv a celor proveniti din categorii vulnerabile
(someri, romi, persoane ce locuiesc in mediul urban si rural, persoane cu dizabilitati, etc),
cresterea ratei de participare la invatarea pe tot parcursul vietii, promovarea culturii
antreprenoriale si incurajarea initierii de afaceri proprii.
- a distribut materiale de informare si constientizare ( pliante, brosuri) grupului tinta vizat
atat in mediul urban cat si in cel rural in judetele alocate Valcea, Gorj, Mehedinti, pe
parcursul derularii Caravanei .
- a efectuat deplasari in mediul rural/urban din judetele alocate Gorj, Mehedinti si Valcea
in vederea informarii publicului tinta cu privire la oportunitatile oferite de proiect din
care a rezultat informarea si selectarea grupul tinta in perioada de raportare.
In perioada de raportare, in cadrul acestei subactivitati, Partenerul 1 – Asociatia
pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR) a intreprins urmatoarele actiuni:



Elaborare Plan de promovare a proiectului (pentru judete alocate, respectiv Olt si
Dolj);
Infiintare si operationalizare 3 birouri locale, dupa cum urmeaza:

 judetul Dolj – strada Pietatii nr. 9-11-13, Craiova
 judetul Olt – Bulevardul A.I. Cuza nr. 12, Slatina
 judetul Olt - strada Nicolae Balcescu nr.5 bis, Bals







Promovare/popularizare/informare privind oportunitatile/avantajele/beneficiile
participarii la formare antreprenoriala, a ocuparii prin antreprenoriat, a
oportunitatilor oferite prin proiect, la nivelul judetelor Olt si Dolj alocate;
Efectuare deplasari in mediul rural/urban in vederea informarii publicului tinta cu
privire la oportunitatile oferite de proiect;
Diseminare materiale de informare si promovare privind proiectul;
Grup tinta informat in perioada de raportare;
Grup tinta selectat in perioada de raportare;

Pentru identificarea si recrutarea si selectia grupului tinta s-au utilizat si se vor utiliza
in continuare masuri variate de informare precum pliante, brosuri, informari, rollupuri, postarea de informatii actualizate on-line pe site-ul proiectului, site-urile
partenerilor, pagina de facebook si de twitter a proiectului.
Sedinta: In vederea organizarii activitatii au fost organizate:
-

Sedinte interna S – 13.02.2018; 19.02.2018; 16.03.2018; 26.03.2018;

Reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in data de 28.02.2018,
30.03.2018;
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Sedinta interna P1 - 21.02.2018;
Reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in data de 28.02.2018.
Rezultate/ realizări:
-

-

1 plan detaliat de promovare a proiectului realizat;
7 birouri locale infiintate si operationalizate;
3 Contracte de inchiriere;
1 Contract de comodat;
Promovare/popularizare/informare privind oportunitatile/avantajele/beneficiile
participarii la formare antreprenoriala, a ocuparii prin antreprenoriat, a
oportunitatilor oferite prin proiect, la nivelul judetelor Regiunii SV Oltenia ;
Diseminare materiale de informare si promovare privind proiectul atat in mediul
urban cat si in cel rural in judetele alocate Valcea, Gorj, Mehedinti;
Grup tinta informat in perioada de raportare;
Minuta reuniune de coordonare 28.02.2018.

ACTIVITATEA 2: I.A.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate
in cadrul programului de formare antreprenoriale
Subactivitatea I.A2.1. Elaborarea metodologiei de selectie a grupului tinta ce va
participa la programul de formare antreprenoriala
Perioada de deșfășurare: 04.01.2018 – 03.02.2018
Obiectivul specific al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului,ca alternativa
viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Resurse umane: Expert grup tinta (P1), Coordonator P1.
Resurse materiale: Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri (ADCR);
Locația de implementare: Str. Serg. Maj. Topliceanu Vasile, nr. 16, Bucuresti, Str. Mihail
Obedenaru nr. 6, sector 5, Bucuresti - Partener 1 (ADCR);
Descriere:
Subactivitatea I.A.2.1. vizeaza realizarea metodologiei de selectie a grupului tinta ce va
participa la programul de formare antreprenoriala, avand drept obiectiv identificarea
transparenta, echidistanta si obiectiva a persoanelor ce vor beneficia de cursurile
organizate în cadrul programului de formare antreprenoriala. Metodologia va cuprinde
informatii privind activitatile si obiectivele proiectului, oportunitatile oferite, obligatiile
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grupului tinta ce va fi selectat, perioada de desfasurare a procesului de selectie si etapele
acestuia, criterile de selectie propriu-zise, modalitatile de informare privind rezultatul
procesului de selectie. Metodologia va asigura transparenta procesului de selectie, prin
stabilirea unor reguli clar definite, comprehensive si obiective. Se va avea in vedere
egalitatea de sanse, nondiscriminarea, promovarea egalitatii intre femei si barbati si
obiectivitatea si echidistanta criterilor de selectie.
In perioada de raportare, a fost realizata Metodologia de selectie a grupului tinta ce va
participa la programul de formare antreprenoriala, de catre Expert Grup tinta (P1 - ADCR).
Metodologia de selectie a grupului tinta este atasata ca livrabil la raportul de activitate al
expertului Expert Grup tinta (P1 - ADCR).
Sedințe: In vederea elaborarii Metodologiei, a fost organizata 1 sedinta de lucru in data de
09.01.2018 si 2 reuniuni de coordonare organizate in 31.01.2018 si in data de 28.02.2018

Rezultate/ realizări:
-

1 Metodologie de selectie a grupului tinta ce va participa la programul de formare
antreprenoriala
Minuta sedinta interna P1 09.01.2018
Minuta reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor 31.01.2018.
Minuta reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in 28.02.2018

Subactivitatea I.A2.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate
în cadrul programului de formare antreprenorială
Perioada de deșfășurare: 04.02.2018 – 03.06.2018
Obiectivul specific al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa
viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Resurse umane: Manager Proiect S, 2 Experti grup tinta (1/S, 1/P1), Coordonator P1.
Resurse materiale: Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri, masa
conferinta (Mediline Exim SRL), Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri
(ADCR);
Locația de implementare: Strada Garnitei, nr.4, bl.56, scara 1, et.2, ap.16, sector 4,
Bucuresti, Str. Ghe. Dem Teodorescu, nr.11-13, Sector 3, Bucuresti (Mediline); Str. Serg.
Maj. Topliceanu Vasile, nr. 16, Bucuresti, Str. Mihail Obedenaru nr. 6, sector 5, Bucuresti,
birourile locale infiintate de Partener 1 (ADCR);
Descriere:
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Subactivitatea I.A2.2. consta in selectia a minim 380 de participanti ce vor beneficia de
formare antreprenoriala.
In perioada de raportare, in urma organizarii campaniei de informare a publicului larg cu
privire la activitatile proiectului, au fost primite pe adresa de mail pusa la dispozitia
potentialului grup tinta un numar de 132 dosare de candidatura* din care 2 dosare nu au
indeplinit conditiile de eligibilitate fiind respinse.
In activitatea de selectie a grupului tinta, s-a urmarit si se va urmari in permanenta
promovarea nediscriminarii si a tratamentului egal la toate nivelurile, respectiv:
 selectia candidatilor se face exclusiv in baza indeplinireii de catre candidati a
criteriilor de eligibilitate stabilite in Metodologia de selectie, respectand structura
grupului tinta final, prevazuta in cadrul cererii de finantare;
 promovarea la nivelul femeilor (50%) pentru participarea la activitatile proiectului;
Expertii desemnati in vederea selectiei grupului tinta, in baza Metodologiei de selectie au
intreprins urmatoarele actiuni:
 Au verificat documentele de inscriere a persoanelor recrutate care doresc sa
participe la cursurile de formare profesionala si sa infiinteze o afacere;
 Au verificat documentele ce probeaza indeplinirea conditiilor de eligibilitate;
 Au comunicat cu grupul tinta al proiectului;
 Au realizat selectia grupului tinta pentru formare antreprenoriala;
 Au competat Anexa 17 – Registrul Grup Tinta;
 Au indosariat dosarele grupului tinta selectat in perioada de raportare a activitatii
expertilor;
 Au intocmit Centralizatoare selectie grup tinta pe lunile februarie si martie.
In baza documentelor de inscriere verificate, in perioada de raportare au fost selectati
132 participanti din care 2 participanti nu au indeplinit conditiile de eligibilitate fiind
respinsi.
-

Sedințe:
In vederea organizarii activitatii, a fost organizata 1 sedinta de lucru la nivelul
Solicitantului in data de 13.02.2018 si la nivelul P1 in data de 21.02.2018 precum si
reuniunea de coordonare cu reprezentantii partenerilor in 28.02.2018;

*Dosarele de candidatura contin urmatoarele documente:




Formularul de inregistrare individuala a participantilor sectiunea A
Declaratie privind participarea in cadrul proiectului
Declaratie propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate
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Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Declaratie pe propria raspundere privind persoanele inactive (daca este cazul)
Carte de identitate
Certificat de casatorie (daca este cazul)
Diploma de studii
Documente justificative referitoare la situatia pe piata fortei de munca

Rezultate/ realizări:
-

132 Dosare de inscriere in grupul tinta din care 2 dosare nu au indeplinit conditiile
de eligibilitate fiind respinse.
130 persoane selectate in grupul tinta
Anexa 17 – Registru Grup Tinta completata
Minuta sedinta de lucru la nivelul S in data de 13.02.2018
Minuta sedinta de lucru la nivelul P1 in data de 21.02.2018;
Minuta reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in 28.02.2018;

I.A.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului
Perioada de deșfășurare: 04.01.2018 – 03.02.2018
In cadrul acestei subactivitati a fost realizata a realizarea metodologiei de selectie a
beneficiarilor de finantare pentru infiintarea si dezvoltarea unor afaceri, ce are drept
obiectiv identificarea transparenta, echidistanta si obiectiva a persoanelor ce vor primi
subventii pentru infiintarea de noi afaceri. Metodologia cuprinde informatii privind
proiectul, oportunitatile oferite, obligatiile GT, perioada procesului de selectie si etapele
acestuia.
Metodologia asigura TRANSPARENTA PROCESULUI de selectie, prin stabilirea unor reguli
clar definite,comprehensive si obiective.Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat
astfel incat sa asigure o PROCEDURA DECIZIONALA TRANSPARENTA,ECHIDISTANTA SI
OBIECTIVA,care sa respecte prevederile schemei de minimis,ale GS si ale legislatiei
aplicabile. Se va avea in vederea egalitatea de sanse,non-discriminarea,promovarea
egalitatii intre femei si barbati si obiectivitatea intregului proces de selectie. Se va
asigura accesul atat persoanelor participante la cursului de formare ANTREPRENORIAT din
proiect cat si altor persoane interesate,in limita impusa prin GS.
Rezultate/ realizări: 1 metodologie transparenta, echidistanta si obiectiva de selectie a
beneficiarilor ce vor primi subventie pentru înfiintarea si dezvoltarea unei afaceri.
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Activitate generala - G.A8. Activitati de informare, diseminare si publicitate
Subactivitatea G.A8.1. Elaborarea si diseminarea on-line pe site-ul proiectului de stiri
periodice privind activitatile si rezultatele proiectului
Perioada de deșfășurare: 04.01.2018 – 31.12.2020
Obiectivul specific al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa
viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Resurse umane: Responsabil promovare si publicitate proiect (S) bugetat la nivelul
cheltuielilor indirecte.
Resurse materiale: Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri, masa
conferinta (Mediline Exim SRL),
Locația de implementare: Strada Garnitei, nr.4, bl.56, scara 1, et.2, ap.16, sector 4,
Bucuresti, Str. Ghe. Dem Teodorescu, nr.11-13, Sector 3, Bucuresti (Mediline)
Descriere: Activitatea - G.A8 si subactivitatea G.A8.1. vizeaza realizarea si administrarea
unei paginii web, in scopul promovarii proiectului, a activitatilor si a rezultatelor obtinute,
a finantatorilor si programului de finantare, atragerea de parteneri, promovarea
sustenabilitatii proiectului, etc. Se va avea in vederea actualizarea periodica (cu o
frecventa lunara sau ori de cate ori este necesar) cu informatii privind activitatiile
proiectului, obiectivele acestuia, rezultatele intermediare obtinute, evenimentele
defasurate in cadrul calendarului proiectului si alte informatii relevante.
In perioada de raportare, s-a creeat pagina web pentru proiectul ’’STAR ANTREPRENOR UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!’’pentru a populariza/informa
privind oportunitatile/avantajele/beneficiile participarii la formare antreprenoriala, a
ocuparii prin antreprenoriat,a oportunitatilor oferite prin proiect.
Sedințe:
In vederea organizarii activitatii si subactivitatii au fost organizate:
-

Sedinte interna S – 15.01.2018, 13.02.2018; 16.03.2018.

Reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in data de 31.01.2018,
28.02.2018, 30.03.2018;
Rezultate/ realizări:
Realizarea Site-ului care respecta prevederile Manualului de identitate vizuala al
programului de finantare cu link-ul de accesare:
http://proiectsvoltenia.mediline-exim.ro/,
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Minute intalniri

Realizarea, administrarea si actualizarea paginii web a fost asigurata de catre
Responsabilul promovare si publicitate (S) .
G.A8.2. Organizarea conferintei de lansare a proiectului si a unei conferinte de presa,
la inceputul implementarii proiectului privind obiectivele, activitatile propuse,
rezultatele previzionate si indicatorii vizati
Perioada de deșfășurare: 04.01.2018 – 03.03.2018
Obiectivul specific al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa
viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Resurse umane: Responsabil promovare si publicitate proiect (S).
Resurse materiale: Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri, masa
conferinta (Mediline Exim SRL),
Locația de implementare: Strada Garnitei, nr.4, bl.56, scara 1, et.2, ap.16, sector 4,
Bucuresti, Str. Ghe. Dem Teodorescu, nr.11-13, Sector 3, Bucuresti (Mediline).
Descriere:
In cadrul acestei subactivitati se va organiza o conferinta de lansare a proiectului care
vizeaza promovarea proiectului, a obiectivelor si activitatilor acestuia,marcand astfel
debutul proiectului.
Obiectivul conferintei de lansare a proiectului este de a promova si informa grupul tinta,
publicul larg cu privire la obiectivele si activitatile proiectului, activitatile ce vor fi
desfasurate si calendarul acestora, rezultatele si indicatorii urmariti, de a promova
finantatorul si programul de finantare. Conferinta se va organiza in unul din orasele
regiunii de dezvoltare in care se implementeaza proiectul si va fi precedata de o
conferinta de presa pentru a se asigura diseminarea adecvata a proiectului la nivel
local/regional/national.
In data de 15.03.2018 a avut loc Conferinta de deschidere a proiectului ’’STAR
ANTREPRENOR - UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!’’ in orasul
Craiova , Judetul Dolj.

Sedințe:
In vederea organizarii activitatii si subactivitatii au fost organizate:
-

Sedinte interna S – 15.01.2018, 13.02.2018.
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Reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in data de 31.01.2018.

Rezultate/ realizări:
-

Lista de participanti,

-

Invitatii de participare,

-

Agenda conferintei

-

Comunicat de presa - link

-

Minute intalniri

Activitate generala - G.A9. Activitati specifice managementului de proiect (organizare,
gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare)
G.A9.1. Coordonarea proiectului
Perioada de deșfășurare: 04.01.2018 – 31.12.2020
Obiectivul specific al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa
viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Resurse umane: Manager de proiect (S), Responsabil financiar (S); Consilier juridic si in
achizitii publice (S).
Resurse materiale: Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri, masa
conferinta (Mediline Exim SRL),
Locația de implementare: Strada Garnitei, nr.4, bl.56, scara 1, et.2, ap.16, sector 4,
Bucuresti, Str. Ghe. Dem Teodorescu, nr.11-13, Sector 3, Bucuresti (Mediline).
Descriere:
Aceasta activitate de coordonare -managementul proiectului presupune derularea unei
succesiuni de activitati transversale specifice managementului, precum: coordonarea,
monitorizarea si evaluarea tehnica si financiara, derularea planului privind achizitia de
servicii si produse, alocarea resurselor,gestionarea si evaluarea activitatilor, masuri
specifice eficientizarii activitatilor/managementului de proiect si a resurselor umane
implicate si raportarea tehnica si financiara.
In cadrul acestei activitati vor fi elaborate proceduri de management, planul de alocare a
resurselor pe activitati, manualul de implementare a activitatilor proiectului, instrumente
de monitorizare si control permanent in scopul atingerii indicatorilor vizati, planul privind
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atingerea oiectivelor orizontale si a temelor secundare, strategia privind gestionarea
riscurilor si planul de asigurare a sustenabilitatii activitatilor.
Sedințe:
In vederea organizarii activitatii si subactivitatii au fost organizate:
-

Sedinte interna S – 15.01.2018, 13.02.2018, 16.03.2018

Reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in data de 31.01.2018,
28.02.2018, 30.03.2018
Rezultate/ realizări:
-

Proceduri de management, grafic activitati

-

Minute sedinte

A9.2. Monitorizarea si evaluarea tehnica si financiara a proiectului; derularea si
monitorizarea activitatilor de achizitie a serviciilor si produselor
Perioada de deșfășurare: 04.01.2018 – 31.12.2020
Obiectivul specific al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea
gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului, ca alternativa
viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Resurse umane: Manager de proiect (S), Responsabil financiar (S); Consilier juridic si in
achizitii publice (S).
Resurse materiale: Laptopuri, dulapuri, multifunctionala, scaune, birouri, masa
conferinta (Mediline Exim SRL)
Locația de implementare: Strada Garnitei, nr.4, bl.56, scara 1, et.2, ap.16, sector 4,
Bucuresti, Str. Ghe. Dem Teodorescu, nr.11-13, Sector 3, Bucuresti (Mediline).
Descriere:
Subactivitatea A.9.2 presupune monitorizarea,evaluarea tehnica a proiectului si derularea
achizitiilor prin: elaborarea unui plan de actiuni pentru atingerea obiectivelor orizontale,
raportarea lunara a activitatilor membrilor echipei de implementare, analiza si feed-back
asupra raportarilor, realizarea de rapoarte tehnice si financiare privind progresul
proiectului, reuniuni de lucru ale expertilor din proiect, reuniuni intermediare trimestriale
de monitorizare si evaluare tehnica cu decidentii strategici ai parteneriatului, elaborare
modificari contractuale privind aspectele tehnice (daca este cazul), realizarea rapoartelor
tehnico-financiare intermediare, elaborarea unui plan de asigurare a sustenabilitatii
activitatilor, realizarea unei situatii centralizate a actiunilor intreprinse pentru
sustenabilitate si a rezultatelor proiectului, realizarea previziunilor financiare in cadrul
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proiectului, elaborarea situatiilor financiare periodice privind executia bugetara,
elaborarea modificarilor contractuale aferente bugetului (daca este cazul), intocmirea
documentelor justificative pentru efectuarea platilor, realizarea rapoartelor financiare,
evidenta cheltuielilor si cererile de rambursare in conformitate cu contractul de finantare,
asigurarea contabilitatii proiectului, realizarea raportului tehnico-financiar final, arhiva
fizica si electronica, copii de siguranta ale documentelor privind gestiunea tehnica si
financiara a proiectului. Achizitiile reprezinta o activitate de importanta strategica
esentiala pe percursul implementarii proiectului si presupune achizitia serviciilor si
produselor necesare prevazute (potrivit planului achizitiilor):intocmirea documentatiilor
de achizitii, derularea procedurilor de achizitie, monitorizarea derularii contractelor de
achizitie in concordanta cu prevederile cererii de finantare si cu respectarea legislatiei in
vigoare si a reglementarilor privind libera concurenta. Managerul proiectului, impreuna cu
responsabilul financiar vor coordona intreaga activitate financiara a proiectului conform
principiilor conducerii bazate rezultate, cu prezentarea stadiului/rezultatelor in cadrul
reuniunilor de coordonare lunare ale comitetului local de monitorizare, al reuniunilor
intermediare trimestriale de monitorizare si evaluare cu decidentii strategici ai
parteneriatului si al sedintelor operative lunare.
Sedințe:
In vederea organizarii activitatii si subactivitatii au fost organizate:
-

Sedinte interna S – 15.01.2018, 13.02.2018, 16.03.2018

Reuniune de coordonare cu reprezentantii partenerilor in data de 31.01.2018,
28.02.2018, 30.03.2018
Rezultate/ realizări:
-

Plan achizitii, 4 Contracte achizitii si documentatia aferenta achizitiilor

-

Raport tehnico-financiar

-

Raportarile lunara a activitatilor membrilor echipei de implementare

-

Minute intalniri

-

Rapoarte tehnico-financiare intermediare

-

Proceduri de achizitii

G.A9.3. Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului
In perioada de raportare au fost efectuate cheltuieli indirecte, atat de catre solicitant cat
si de catre partener, conform evidentei cheltuielilor.
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4. Stadiul general al implementării proiectului
4.1. Stadiul derulării procedurilor de achiziții (daca este cazul)*

Tipul achiziției

Procedura
aplicată

Valoarea
estimată
CF

Valoarea
contractată

Data
publicării in
SEAP(inclusiv
nr. SEAP)/
Data
publicării
anunț în
ziar/ Data
transmiterii
cererii de
ofertă

Stadiul aplicării
procedurii
1.Finalizată
Data estimată
de finalizare a
procedurii

Data semnării
contractului
(Inclusiv nr.
SEAP
atribuire)

Durată
contract

(Nr.
contract+ Sc
câștigătoare)
2. În grafic
3.Întârziată
(bifează motive
din tabel)
4. Anulată**

SOLICITANT - MEDILINE
Achizitie
Achizitie
servicii cazare
Directa
Experti
formare
antreprenoriala

22.600,00
lei fara
TVA

n/a

Achizitie
materiale
atribuibile
sustinerii
activitatii de
formare

Achizitie

60.800,00
lei fara
TVA

n/a

Achizitie 4 genti
laptopuri

Achizitie

400,00 lei
fara TVA

400,00 lei
fara TVA

Directa

Directa

Aprilie

Aprilie

2018

2018

Aprilie

Aprilie

2018

2018

01.02.2018

31.03.2018
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Achizitie servicii
catering

Achizitie 90.060,00
lei fara
Directa
TVA

Achizitie 4
licente tip office

Achizitie

4.000,00
lei fara
TVA

3.992,00
lei fara
TVA

680,00 lei
fara TVA

660,00 lei
fara TVA

160,00 lei
fara TVA

152,00 lei
fara TVA

1.663,32
lei fara
TVA

1.640,00
lei fara
TVA

5.000,00
lei fara
TVA

4.988,00
lei fara
TVA

290,00 lei
fara TVA

290,00
lei fara
TVA

Directa

13.200,00
lei fara
TVA

13.180,00
lei fara
TVA

Achizitie

21.000,00

n/a

Directa

Achizitie 4
licente antivirus

n/a

Achizitie
Directa

Achizitie
Directa

Aprilie

Aprilie

2018

2018

n/a

n/a

In grafic

31.03.2018

21.03.2018

1 luna

Finalizata

31.03.2018

21.03.2018

1 luna

Finalizata

31.03.2018

21.03.2018

1 luna

Finalizata

15.02.2018

06.02.2018

1 luna

Finalizata

31.03.2018

21.03.2018

1 luna

Finalizata

31.03.2018

21.03.2018

1 luna

Finalizata

31.03.2018

21.03.2018

1 luna

Finalizata

n/a

n/a

In grafic

01.02.2018

01.02.2018

01.02.2018

Achizitie
periferice IT
mouse/stick (4
buc)
Achizitie 4
birouri stand

Achizitie
Directa

Achizitie 4
licente tip
acrobat

Achizitie

Achizitie 2
Licenta editare
diplome

Achizitie

Achizitie 4
laptopuri

Achizitie

Achizitie servicii

Directa

Directa

10.01.2018

01.02.2018

01.02.2018

01.02.2018

Noiembrie
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organizare
evenimente
networking

Directa

lei fara
TVA

Achizitie servicii
inchirieri spatii 4
standuri

Achizitie

67.200,00
lei fara
TVA

65.200,00
lei fara
TVA

10.01.2018

15.02.2018

05.02.2018

4 luni

Finalizata

Achizitie servicii
inchiriere sali de
curs

Achizitie

51.300,00
lei fara
TVA

n/a

Aprilie 2018

Aprilie
2018

n/a

n/a

In grafic

Directa

Directa

2018

2018

Partener 1- Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR)
Achizitie 2
laptopuri

Achizitie
directa

6600,00
lei fara
TVA

n/a

Ianuarie
2018

Mai
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie 2
genti
laptopuri

Achizitie
directa

200,00 lei
fara TVA

n/a

Ianuarie
2018

Mai
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie
periferice
IT (2 buc)

Achizitie
directa

80,00 lei
fara TVA

n/a

Ianuarie
2018

Mai
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie 1
masa de
conferinta

Achizitie
directa

620.83 lei
fara TVA

n/a

Ianuarie
2018

Mai
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie 4
scaune
masa
conferinta

Achizitie
directa

800,00 lei
fara TVA

709,04 lei fara
TVA

Ianuarie
2018

Februarie
2018

n/a

n/a

Finalizata

Achizitie 2
scaune
birou

Achizitie
directa

800,00 lei
fara TVA

799,24 lei fara
TVA

Ianuarie
2018

Februarie
2018

n/a

n/a

Finalizata

Achizitie 2
birouri

Achizitie
directa

831.66 lei
fara TVA

n/a

Ianuarie
2018

Februarie
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie 3
Birouri
stand

Achizitie
directa

1247.49 lei
fara TVA

1184,88 lei
fara TVA

Ianuarie
2018

Februarie
2018

n/a

n/a

Finalizata

21

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Titlu proiect
Nr. contract finanțare

STAR ANTREPRENOR - UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST
OLTENIA!
POCU/82/3/7/105896

Achizitie 2
licente tip
acrobat

Achizitie
directa

2500,00 lei
fara TVA

n/a

Ianuarie
2018

Mai
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie 2
licente
antivirus

Achizitie
directa

340,00 lei
fara TVA

n/a

Ianuarie
2018

Mai
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie 2
licente tip
office

Achizitie
directa

2000,00
lei fara
TVA

n/a

Ianuarie
2018

Mai
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie
materiale
atribuibile
sustinerii
activitatii
de practica

Achizitie
directa

6900,00 lei
fara TVA

n/a

August
2018

August
2018

n/a

n/a

In grafic

Achizitie
servicii
leasing
operational
autovehicul

Achizitie
directa

103.230,00
lei fara
TVA

103.230,00 lei
fara TVA

Ianuarie
2018

Februarie
2018

n/a

n/a

Finalizata

Achizitie
servicii de
inchiriere
spatii 3
standuri

Achizitie
directa

50400,00
lei fara
TVA

24800 lei fara
TVA

Ianuarie
2018

Februarie
2018

n/a

n/a

Finalizata

* Conform Cererii de finanțare, anexă a contractului de finanțare
** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor:

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia.
Nu e cazul.
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4.2. Situație sintetică a contractelor semnate în cadrul proiectului
Nr.crt.

Denumire
contract5

Pondere din total proiect
(%)i)

Stadiul implementării (Procent valoric din total
contract executat)

Solicitant S.C. MEDILINE EXIM S.R.L.
1.

Achizitie servicii
inchirieri spatii 4
standuri

50%

2.

Achizitie 4 birouri
stand

100%

3.

Achizitie
periferice IT
mouse/stick (4
buc)

100%

4.

Achizitie 4
laptopuri

5.

Achizitie 2
Licenta editare
diplome

6.

Achizitie 4
licente tip
acrobat

7.

Achizitie 4
licente antivirus

8.

Achizitie 4
licente tip office

9.

Achizitie 4 genti
laptopuri

100%
100%

100%

100%
100%
100%

Partener 1- Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR)

5

1.

Achizitie 4
scaune masa
conferinta

0,0071%

100%

2.

Achizitie 2
scaune birou

0,0071%

100%

3.

Achizitie 3
Birouri stand

0,0105%

100%

4.

Achizitie servicii
leasing
operational

0,92%

6,45%

Informațiile din tabel sunt prezentate orientativ. Beneficiarul va completa în funcție de activitățile din proiect.
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autovehicul

5.

Achizitie servicii
de inchiriere
spatii 3 standuri

0,45%

50%

i)

Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită
la valoarea totală a proiectului inclusiv valoarea contractelor finalizate înainte de
semnarea contractului de finanțare
Atenţie! Dacă nu există contract semnat, stadiul implementării va fi 0%
5. Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate
Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie
prezentate şi justificate. Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul
trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au
fost reprogramate. De asemenea, în cazul în care există activităţi planificate iniţial şi
derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele
pentru această re-planificare.
Prezentarea celor de mai sus se va realiza cu menționarea documentului în baza căruia sau efectuat modificările (act adițional sau notificare aprobate de către AM/OI/OIR).
Nu este cazul.
6. Sinteza implementării viitoarelor activităţi (după caz):
ACTIVITATEA 1: I.A1. Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului,
programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie
a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul
proiectului
Subactivitatea I.A1.2. Organizarea CARAVANEI „UN START IN VIATA CU STARTUP PLUS
IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA” pentru promovarea participarii grupului tinta la
activitatile proiectului
In cadrul acestei subactivitati vor continua actiunile de informare vizate prin campania de
informare a publicului larg la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia.
I.A.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul
programului de formare antreprenoriale
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Subactivitatea I.A2.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate
în cadrul programului de formare antreprenorială
In cadrul acestei subactivitati vor continua actiunile de selectie de grup tinta ce vor
participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială in
regiunea Sud Vest Oltenia.

I.A3. DERULAREA PROGRAMULUI DE FORMARE ANTREPRENORIALA
Demareaza programul de formare antreprenoriala, prin parcurgerea subactivitatilor
I.A.3.1, I.A.3,2, I.A.3.3.

7. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat, dacă este cazul.
DA

Observații/Descriere

X

Este proiect care se supune
ajutorului de stat?
Este proiect care se supune regulii
de minimis?

NU

X

Subventiile pentru afacerile ce vor fi infiintare in cadrul
proiectului

8. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului
Descrieţi detaliat activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul
proiectului în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile contractului de
finanțare (de ex.: număr de materiale informative, număr de persoane participante sau
care au beneficiat de informare și publicitate, modalitate de diseminare, etc.). Se va
menționa dacă acestea s-au realizat cu respectarea prevederilor Manualului de identitate
vizuală.
In perioada de raportare au fost realizate materialele de promovare descrise in cadrul
I.A.1.1:
- 1 logo
- 1 concept vizual
- 1 slogan : UN START PENTRU SUCCES IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA!
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- 1 email dedicat proiectului : mediline.svoltenia@gmail.com prin care comunicam cu
grupul tinta,
- pagina de twitter : www.twitter.com/MedilineStar ,
- pagina de facebook : www.facebook.com/medilinestarantrepenor.oltenia.1 ,
- 7 rollup-uri , 3000 pliante, 1500 brosuri de promovare realizate si distribuite cu scopul de
a populariza/informa privind oportunitatile/avantajele/beneficiile participarii la formare
antreprenoriala, a ocuparii prin antreprenoriat,a oportunitatilor oferite prin proiect,
A fost realizat site-ul proiectului, pagina de facebook si twitter si a fost desfasurata
conferinta de lansare a proiectului descrisa in cadrul G.A.8.2. De asemenea, proiectul a
fost promovat in cadrul I.A.1.2. Materialele de informare si evenimentele desfasurate au
respectat prevederile Manualului de identitate vizuala.

9. Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare)
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:
9.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanței pe mai multe nivele (transparență,
tratament egal…
Proiectul se implementeaza in parteneriat intre 2 entitati juridice: o societate comerciala
si o organizatie nonguvernamentala.

9.2 – Promovarea egalității între bărbați şi femei
Principiul egalitatii de gen este aplicat in implementarea proiectului,asiguradu-se
accesului egal femeilor si barbatilor la activitatile proiectului,din cei 380 de participanti la
programul de formare 50% vor fi femei.
Tratamentul egal a fost aplicat orizontal in toate activitatilor proiectului si pentru toate
categoriile de varsta si gen implicate,respectiv in elaborarea procedurilor si metodologiilor
de lucru,selectie GT/planuri de afaceri,derularea procedurilor de achizitii,etc.
Se respecta principiul egalitatii de gen prin integrarea actiunilor ce presupun organizarea
reglementarilor,responsabilitatilor si resurselor proiectului astfel incat sa se obtina in mod
egal beneficii pentru femeii si barbati,sa se previna orice forme de discriminare bazate pe
sex si includerea perspectivei egalitatii de sanse si de gen.
Proiectul este in concordanta cu prevederile legislative nationale si europene din domeniul
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egalitatii de sanse.
9.3 – Dezvoltarea durabilă
Proiectul sustine dezvoltarea economica echilibrata si echitabila,utilizarea responsabila a
resurselor naturale cu inalt nivel de protectie a mediului: folosirea unor mijloace de
comunicare electronica, cu reducerea consumului de hartie si alte consumabile.
Prin selectia de planuri de afaceri ce promoveaza dezvoltarea durabila, proiectul
contribuie la atingerea obiectivelor vizate de: Strategia Nationala pentru Dezvoltare
Durabila a Romaniei/Orizonturi 2013-2020-2030, respectiv promovarea si aplicarea unor
masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice si respectarea principiilor
dezvoltarii durabile.
9.4 – Non-discriminare
Principiul nediscriminarii a fost aplicat in perioada de raportare, fiind sustinut prin
activitatile desfasurate,activitati care vizeaza eliminarea excluderilor,deosebirilor,
restrictiilor sau preferintelor pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie,
categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata,precum si orice alt
criteriu. Principiul nediscriminarii va fi respectat in
cadrul tuturor activitatiilor proiectului, iar in etapa de raportare in elaborarea proceduri
de lucru,metodologiilor,selectiei GT/planuri de afaceri.
9.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități
Principiul accesibilitatii tuturor persoanele la servicii, spatii si infrastructura este
respectat pe tot parcursul implementarii proiectului si presupune favorizarea accesului
persoanelor cu dizabilitati la toate activitatile proiectului in conditii de egalitate cu
celelalte categorii de
persoane eligibile ca GT.
Astfel, prin actiunile intreprinse proiectul urmareste principiile vizate de Legea nr
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
9.6 – Regulile de mediu
Nu este cazul

10.1. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de
verificare la faţa locului efectuate în perioada de referință
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Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de
verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul
AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu
termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora
Tipul vizitei de
verificare la faţa
locului
n/a

Perioada desfăşurării
vizitei de verificare
la faţa locului

Recomandări formulate
în cadrul vizitelor de
verificare la faţa locului

n/a

n/a

Termen de
îndeplinire
stabilit
n/a

Stadiul
îndeplinirii
recomandărilor
n/a

Nu este cazul.

10.2. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de
verificare la faţa locului
Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de
verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul
AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu
termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora
Tipul vizitei de
verificare la faţa
locului
n/a

Perioada desfăşurării
vizitei de verificare
la faţa locului

Recomandări formulate
în cadrul vizitelor de
verificare la faţa locului

n/a

n/a

Termen de
îndeplinire
stabilit
n/a

Stadiul
îndeplinirii
recomandărilor
n/a

Nu este cazul.

11. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI
PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR
DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII
12. ANEXE: Documente justificative (în copie, conform cu originalul):






Anexa 17 - Registru Grup Țintă;
Dosare grup tinta;
Machete materiale de promovare realizate;
Documente privind conferinta de lansare a proiectului;
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PER. DE
DESFASURARE
COFORM
CONTRACT DE
FINANTARE

L5
L6
L7

04.05.2018-03.06.2018
04.06.2018-03.07.2018
04.07.2018-03.08.2018

I.A1.1.
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L 20
L 21
L 22

04.08.2019-03.09.2019
04.09.2019-03.10.2019
04.10.2019-03.11.2019

L 24
L 25
L 26
L 27
L 28
L 29
L 30
L 31
L 32
L 33
L 34
L 35
L 36

04.12.2019-03.01.2020
04.01.2020-03.02.2020
04.02.2020-03.03.2020
04.03.2020-03.04.2020
04.04.2020-03.05.2020
04.05.2020-03.06.2020
04.06.2020-03.07.2020
04.07.2020-03.08.2020
04.08.2020-03.09.2020
04.09.2020-03.10.2020
04.10.2020-03.11.2020
04.11.2020-03.12.2020
04.12.2020-31.12.2020

L 23

L 19

04.07.2019-03.08.2019

04.11.2019-03.12.2019

L 18

L 17

L 16

L 15

L14

L13

L 12

L 11

L10

L9

AN 1

04.06.2019-03.07.2019

04.05.2019-03.06.2019

04.04.2019-03.05.2019

04.03.2019-03.04.2019

04.02.2019-03.03.2019

04.01.2019-03.02.2019

04.12.2018-03.01.2019

04.11.2018-03.12.2018

04.10.2018-03.11.2018

04.09.2018-03.10.2018

Nr. contract finanțare

L8

L4

04.04.2018-03.05.2018

Titlu proiect

04.08.2018-03.09.2018

L3

L2

TABEL 1:

04.03.2018-03.04.2018

04.02.2018-03.03.2018

L1

Subactivitatea

04.01 .2018-03.02.2018
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TABELE

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

(în conformitate cu modificările contractuale)
AN 2
AN 3
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I.A1.2.
I.A1.3.
I.A2.1
I. A2.2
I. A3.1
I. A3.2.
I. A.3.3
I. A4.1
I. A4.2.
I.A5.1.
I.A5.2
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II.A6.1
II.A6.2
II.A.6.3
II.A.6.4.
II. A.6.5.
III. A7.1.
III. A7.2.
G.A8.1.
G.A8.2.
G.A8.3.
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G.A9.1.
G.A.9.2.
G.A9.3.
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TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de
implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

Rezultate atinse

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

Activitate: Etapa I.A1. Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului, programul
de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă
şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
I.A1.1.
Dezvoltarea
materialelor
necesare
campaniei de
informare a
publicului cu
privire la
activitatile
proiectului,
programul
de formare
antreprenoriala,
precum si cu
privire la
metodologia de
selectie a
grupului tinta si,
ulterior, a
planurilor de
afaceri ce vor fi

Concept grafic,
respectiv 1 logo,
1 slogan,
machetele
grafice ale
materialelor de
informare
ce vor fi
realizate in
cadrul;3000
pliante;1500
brosuri, 7 rollupuri.

Concept grafic, respectiv 1
logo, 1 slogan, machetele
grafice ale materialelor de
informare ce vor fi
realizate in cadrul;3000
pliante;1500 brosuri, 7
rollup-uri.
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

Rezultate atinse

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

sprijinite in
cadrul
proiectului

Subactivitatea
I.A1.2.
Organizarea
CARAVANEI „UN
START IN VIATA
CU
STARTUP
PLUS
IN
REGIUNEA SUD
VEST OLTENIA”
pentru
promovarea
participarii
grupului tinta la
activitatile
proiectului

1 plan detaliat
de promovare a
proiectului
realizat;3000
pliante si 1500
brosuri de
promovare
realizate si
distribuite cu
scopul de a
populariza/info
rma privind
oportunitatile/
avantajele/
beneficiile
participarii la
formare
antreprenoriala
, a ocuparii
prin
antreprenoriat,
a portunitatilor
oferite prin
proiect, 7
rollup-uri,7
birouri
judetene

-1 plan detaliat de
promovare a proiectului
realizat;
- 3000 pliante si 1500
brosuri de promovare
realizate si distribuite
partial cu scopul de a
populariza/informa privind
oportunitatile/avantajele/
beneficiile participarii la
formare antreprenoriala, a
ocuparii prin
antreprenoriat,a
portunitatilor oferite prin
proiect, 7 rollup-uri,7
birouri judetene infiintate;
grupul tinta din regiunea
Sud-Vest Oltenia informat
cu privire la activitatile si
oportunitatile
proiectului.
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realizare
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

Rezultate atinse

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

infiintate;
grupul tinta din
regiunea SudVest Oltenia
informat cu
privire la
activitatile si
oportunitatile
proiectului.
Activitate: Etapa I.A.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in
cadrul programului de formare antreprenoriale

Subactivitatea
I.A2.1.
Elaborarea
metodologiei de
selectie
a
grupului
tinta
ce va participa
la programul de
formare
antreprenoriala

1 metodologie
transparenta,
echidistanta si
obiectiva de
selectie a
grupului tinta ce
va participa la
programul de
formare
antreprenoriala
elaborata.

Subactivitatea
I.A2.2.
Selectarea

-380 de persoane
selectate pentru
participarea la

1 metodologie transparenta, 100%
echidistanta si obiectiva de
selectie a grupului tinta ce
va participa la programul de
formare
antreprenoriala
elaborata

Realizat

129 persoane selectate
pentru participarea la
cursurile de formare

In
curs
realizare
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

grupului
țintă
ce va participa
la
cursurile
organizate
în
cadrul
programului de
formare
antreprenorială

Rezultate
planificate

cursurile de
formare
antreprenoriala

Rezultate atinse

antreprenoriala

-1 lista
intermediara
candidati admisi;
-1 lista
intermediara
candidati
respinsi;
1 Proces-verbal
de selectie
intermediar;
-1 lista finala
aferenta etapei
de contestatii
privind
candidatii
admisi;
-1 lista finala
aferenta etapei
de contestatii
privind
candidatii
respinsi;
-1 Proces-verbal
final de selectie
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Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

Rezultate atinse

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

rezultat in urma
etapei de
contestatii
I.A.4.1.
Elaborarea
metodologiei de
selectie
a
beneficiarilor de
finantare pentru
infiintarea
si
dezvoltarea unei
afaceri
subventionate in
cadrul
proiectului

G.A8.1.
Elaborarea
si
diseminarea online pe site-ul
proiectului
de
stiri
periodice
privind
activitatile
si
rezultatele
proiectului

1 metodologie
transparenta,
echidistanta si
obiectiva de
selectie a
beneficiarilor ce
vor primi
subventie pentru
infiintarea si
dezvoltarea unei
afaceri.
Stiri cu privire la
activitatea
desfasurata;
informarea
publicului privind
obiectivele
proiectului,
oportunitatile pe
care le ofera;
rezultatele
atinse;
evenimentele
desfasurate,

1 metodologie transparenta,
echidistanta si obiectiva de
selectie a beneficiarilor ce
vor primi subventie pentru
infiintarea si dezvoltarea
unei afaceri.

Stiri cu privire la activitatea
desfasurata; informarea
publicului privind obiectivele
proiectului, oportunitatile pe
care le ofera; rezultatele
atinse; evenimentele
desfasurate,
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

Rezultate atinse

prezentarea
contributiei
nerambursabile a
UE si Romaniei
pentru
implementarea
activitatilor;
promovarea
finantatorilor si
a programului de
finantare
G.A8.2.
Organizarea
conferintei de
lansare
a
proiectului si a
unei conferinte
de presa, la
inceputul
implementarii
proiectului
privind
obiectivele,
activitatile
propuse,
rezultatele
previzionate si
indicatorii
vizati

1 conferinta;
min. 30 de
participanti;
publicul larg
informat.

1
conferinta;
41
participanti; publicul
informat.
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

G.A9.1.
Coordonarea
proiectului

Rezultate
planificate

Managementul
eficient al
proiectului;
echipa de
proiect
selectata,
formata si
organizata; 1
procedura de
selectie a
expertilor
eleborata;
documente de
angajare ale
echipei de
proiect definite
si semnate
(contracte
individuale de
munca, fise de
post); contracte
de furnizare
servicii (conform
legislatiei in
vigoare);
personal cheie
activat si
responsabilitatist
abilite; 1
comitet de
monitorizare

Rezultate atinse

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

Plan achizitii, 4
Contracte
achizitii
si
documentatia
aferenta
achizitiilor
financiar

Raport tehnico-

Raportarile lunara a
activitatilor
membrilor
echipei de implementare
-

Minute intalniri

Rapoarte tehnicofinanciare intermediare
-

Proceduri de achizitii
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Realizat
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

Rezultate atinse

(format din
reprezentanti ai
partenerilor)
infiintat; 36
reuniuni de
coordonare
lunare ale
comitetului de
monitorizare
organizate; 1
manual de
implementare a
proiectului
elaborat,
aprobat si
implementat; 1
plan de alocare a
resurselor pe
activitati
elaborate,
aprobat si
implementat; 1
plan de actiuni
pentru atingerea
obiectivelor
orizontale
elaborate,
aprobat si
implementat; 1
plan de asigurare
a sustenabilitatii
activitatilor
40

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

G.A9.2.
Monitorizarea si
evaluarea
tehnica
si
financiara
a
proiectului;
derularea
si
monitorizarea
activitatilor de
achizitie
a
serviciilor
si
produselor

Rezultate
planificate

elaborate,
aprobat si
implementat; 1
strategie de
management al
riscului
elaborate,
aprobata
si implementata.
12 reuniuni
intermediare
trimestriale de
monitorizare si
evaluare cu
decidentii
strategici ai
parteneriatului;
36 sedinte
operative lunare;
activitate
tehnica
gestionata,
monitorizata si
verificata
(lunar); vizite de
control/raportar
e (lunar)
realizate;
rapoarte vizita
de
control/raportar
e (lunar)
elaborate,

Rezultate atinse

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

In
vederea
organizarii
activitatii si subactivitatii au
fost organizate:
Sedinte interna S –
15.01.2018,
13.02.2018,
16.03.2018
Reuniune
de
coordonare cu reprezentantii
partenerilor in data de
31.01.2018,
28.02.2018,
30.03.2018
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6%

Realizat
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

Rezultate atinse

avizate si
prezentate
echipei de
proiect in
sedintele lunare
operative;
rapoarte de
activitate ale
membrilor
echipei de
proiect elaborate
lunar; analiza si
feed-back asupra
raportarilor
membrilor
echipei
realizate;
rapoarte tehnice
si financiare
privind
progresul
proiectului
elaborate;
previziuni
financiare
realizate; situatii
financiare
periodice
privind executia
bugetara
realizate; CR/CP
a cheltuielilor
realizate;
42

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri
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Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Activităţi

Rezultate
planificate

contabilitatea
proiectului
realizata; 1
situatie
centralizata a
actiunilor
intreprinse
pentru
sustenabilitate si
a rezultatelor
proiectului;
arhiva fizica si
electronica,
copii de
siguranta ale
documentelor
privind gestiunea
tehnica si
financiara a
proiectului;
proceduri de
achizitii
demarate si
finalizate,
conform
planului de
achizitii.
G.A9.3.
cheltuieli
Activitati
efectuate pentru
aferente
functionarea de
cheltuielilor
ansamblu a
indirecte
in proiectului
realizate de
cadrul

Rezultate atinse

Cheltuieli
indirecte
efectuate de Solicitant si
Partener in procent de 15%
din cheltuielile salariale
raportate;
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Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

5%

In grafic
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Nr. contract finanțare

Perioada: 04.01.2018 – 31.03.2018

Rezultate
planificate

Activităţi

proiectului

Rezultate atinse

Stadiul (început,
în curs, realizat)
şi, după caz,
comentarii cu
Procent de
privire la
realizare
motivele
abaterilor,
constrângeri şi
riscuri

fiecare partener
(reprezinta rata
forfetara de 15%
din costurile
directe eligibile
cu personalul
care nu fac
obiectul
subcontractarii)

Avizat,

Întocmit,

Mihai Adina Mara

Mihai Adina Mara

Manager de proiect

Manager de proiect
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