
 

 

 

Anexa 18 – Raport lunar de activitate 

Raport de Activitate1 Iulie 2022 

 

Codul proiectului: POCU/449/4/16/128XXX 

Titlul proiectului: !D1-DEMO-DEZVOLTARE COMUNITATI MARGINALIZATE 

Beneficiar / Partener : S - NUME SOLICITANT_!D1-DEMO 

Numele şi prenumele expertului: CRACIUNESCU ANDREEA 

Poziția în cadrul proiectului: Expert informare consiliere_S 

Nr. și tipul contractului2: CIM 2/08.01.2021; Act aditional: --; 

Categorie expert:   5 - 10 ani 

 

   1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare 

Nr. 

Crt

. 

Nr. / titlul activității 

conform cererii de 

finanțare3 

Responsabilități și sarcini conform 

contractului / fișei postului4 

Activitate prestată5 Rezultate obținute / 

materiale elaborate / 

livrabile6 

Livrabil 

comun, 

realizat în 

colaborare 

cu alți 

experți 

(Da/Nu)7 

Nr. ore 

lucrate8 

1 A1/SA1.1. Sprijin 

pentru accesul si/sau 

mentinerea pe piata 

muncii/ Masuri de 

sprijin pentru gasirea 

unui loc de munca 

Desfasoara activitati specifice 

pentru facilitarea accesului si/sau 

mentinerea pe piata muncii a 

membrilor GT selectati pentru 

participarea la proiect. 

Monitorizeaza progresul activitatii, 

In cursul lunii Iulie 2022 , in 

cadrul activitatii A1/SA1.1, 

am participat la realizarea / 

am derulat, urmatoarele 

actiuni: 

 

Procedura selectie si 

monitorizare  membri GT 

_iul.2022  
 

 

NU 

 

 

 

 

 

7 (din 

care 4 

ore CM) 

 
1 Nu se solicită pentru experţii externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt contractați în baza unui contract de cesiune a 
drepturilor patrimoniale de autor. 
2 Se va menționa numărul contractului prin care este angajat expertul precum și tipul contractului. 
3 Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii respective. 
4 Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin contract. 
5 Se va menționa pe scurt activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract. 
6 Se vor menționa rezultatele obținute / livrabilele sau materialele elaborate în contextul activității prestate. 
7 În cazul în care răspunsul este “Da”, se va completa numele experților implicați. 
8 Se vor totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare. 

https://pro.emip.ro/content/arhiva/!D1-DEMO/S/21.%20Iulie/Craciunescu%20Andreea/A1/SA1.1/Procedura%20selectie%20si%20monitorizare%20%20membri%20GT%20_iul.2022%20.pdf
https://pro.emip.ro/content/arhiva/!D1-DEMO/S/21.%20Iulie/Craciunescu%20Andreea/A1/SA1.1/Procedura%20selectie%20si%20monitorizare%20%20membri%20GT%20_iul.2022%20.pdf
https://pro.emip.ro/content/arhiva/!D1-DEMO/S/21.%20Iulie/Craciunescu%20Andreea/A1/SA1.1/Procedura%20selectie%20si%20monitorizare%20%20membri%20GT%20_iul.2022%20.pdf


 

 

participa la sedintele de lucru, 

arhiveaza documentele legate de 

activitatea proprie. 

 

 

* Monitorizare membrii GT 

dupa incadrare pe piata 

muncii 

 

  

 

2 A2/SA2.1. Sustinerea 

antreprenoriatului în 

cadrul comunitatii, 

inclusiv a ocuparii pe 

cont-propriu / 

Acordarea de sprijin 

persoanelor din grupul 

tinta pentru înfiintarea 

de afaceri sub forma 

unor servicii 

personalizate de sprijin 

si acordarea de micro-

granturi. 

Desfasoara activitati de informare 

si consiliere a beneficiarilor in 

activitatea de infiintare afaceri 

finantate prin intermediul 

proiectului. 

 

In cursul lunii Iulie 2022 , in 

cadrul activitatii A2/SA2.1, 

am participat la realizarea / 

am derulat, urmatoarele 

actiuni: 

* Intalnire cu echipa de 

proiect 

* Oferirea de sprijin 

initiativelor antreprenoriale 

finantate pe toata durata de 

derulare a proiectului 

 

Minuta 123 

 

Instructiune Word 

livrabil comun, realizat 

în colaborare cu: 

Agamemnon Daniel 

Vasile, 

SECARESCU Viorel 

 

Livrabil 2 

 

Livrabil 3 

livrabil comun, realizat 

în colaborare cu: 

Agamemnon Daniel Vasile 

 

 

 

NU 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

NU 

 

DA 

 

 

4 

3 A4/SA4.1. Campanii de 

informare si 

constientizare/ 

Realizarea unei 

campanii de informare 

si constientizare în 

domeniul combaterii 

discriminarii si 

infiintarii afacerilor 

Participa la pregatirea si derularea 

campaniilor de informare si 

constientizare în domeniul 

combaterii discriminarii 

 

In cursul lunii Iulie 2022 , in 

cadrul activitatii A4/SA4.1, 

am participat la realizarea / 

am derulat, urmatoarele 

actiuni: 

 

 

  6 (din 

care 6 

ore CO) 

Total ore: 17 (din care 6 ore CO si 4 ore CM) 

 

https://pro.emip.ro/content/arhiva/!D1-DEMO/S/21.%20Iulie/Craciunescu%20Andreea/A2/SA2.1/Minuta%20123.pdf
https://pro.emip.ro/content/arhiva/!D1-DEMO/S/21.%20Iulie/Craciunescu%20Andreea/A2/SA2.1/Instructiune%20Word.pdf
https://pro.emip.ro/content/arhiva/!D1-DEMO/S/21.%20Iulie/Craciunescu%20Andreea/A2/SA2.1/Livrabil%202.pdf
https://pro.emip.ro/content/arhiva/!D1-DEMO/S/21.%20Iulie/Craciunescu%20Andreea/A2/SA2.1/Livrabil%203.pdf


 

 

 

 

 

   2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute 

 

A1/SA1.1. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii/ Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca 

In cursul lunii Iulie 2022 , in cadrul activitatii A1/SA1.1, am participat la realizarea / am derulat, urmatoarele actiuni: 

* CM (Concediu Medical); 

* Monitorizare membrii GT dupa incadrare pe piata muncii; 

!! livrabil test 4 !! 

Procentul de realizare al subactivitatii A1/SA1.1 este de 4.62% iar numarul de ore ramase pana la finalizarea subactivitatii este de 620 ore 

A2/SA2.1. Sustinerea antreprenoriatului în cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu / Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta 

pentru înfiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin si acordarea de micro-granturi. 

In cursul lunii Iulie 2022 , in cadrul activitatii A2/SA2.1, am participat la realizarea / am derulat, urmatoarele actiuni: 

* Intalnire cu echipa de proiect - Subiectele abordate si sarcinile alocate pentru urmatoarea perioada se regasesc in minuta atasata.; 

Prin aceasta actiune se realizeaza test livrabil simplu - participant unic -  expertul Craciuneascu ... 

In cadrul activității au fost realizate mai multe intalniri comune ale expertilor din cadrul echipei de proiect, cu reprezentati legali ai Startup-urilor 

inființate prin proiect. Au fost realizate actiuni de sprijin metodologic privind implementarea planurilor de afaceri, respectiv au fost realizate actiuni de 

verificare a unor documente, in cadrul procesului de monitorizare a enitatilor beneficiare de microgranturi. 

 

!! sedinta test livrabil comun!! 

* Oferirea de sprijin initiativelor antreprenoriale finantate pe toata durata de derulare a proiectului - Documentele elaborate sunt anexate ca livrabile.; 

test Livrabil 2 + Livrabil 3 (comun) -  test 3 

Procentul de realizare al subactivitatii A2/SA2.1 este de 22.00% iar numarul de ore ramase pana la finalizarea subactivitatii este de 195 ore 

A4/SA4.1. Campanii de informare si constientizare/ Realizarea unei campanii de informare si constientizare în domeniul combaterii discriminarii si 

infiintarii afacerilor 

In cursul lunii Iulie 2022 , in cadrul activitatii A4/SA4.1, am participat la realizarea / am derulat, urmatoarele actiuni: 

* CO (Concediu de Odihna); 

In perioada 06.07.2022 - 08.07.2022 - am fost in Concediu de odihna 

Procentul de realizare al subactivitatii A4/SA4.1 este de 6.00% iar numarul de ore ramase pana la finalizarea subactivitatii este de 705 ore 

Am intocmit Anexa 7 - Craciunescu Andreea Iul.22 si Anexa 18 - Craciunescu Andreea Iul.22, aferente lunii curente. 

 

   3. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice 

Nu este cazul 

 



 

 

   4. Anexe 

 

Sunt anexate (in directorul alaturat) în format scanat documentele menționate pe coloana  Rezultate obținute / materiale elaborate / livrabile: 

 - Procedura selectie si monitorizare  membri GT _iul.2022  

 - Minuta 123 

 - Instructiune Word 

 - Livrabil 2 

 - Livrabil 3 

 

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că orele prestate și plătite din acest proiect sunt 

conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare. 

 

 Avizat8, 

Numele expertului: Craciunescu Andreea Numele managerului de proiect:  

Semnătură:  Semnătură:  

Dată: 31.07.2022 Dată: 31.07.2022 

 

 
8 Activitatea managerului de proiect va fi avizată de reprezentantul legal al Beneficiarului. 


