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                                                                                   Anexa nr.1 

Lider de parteneriat FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY 
Nume si prenume manager proiect : CRISTEA DIANA  
Telefon mobil manager proiect :0722510577 / e-mail manager proiect: diana.cristea@bethany.ro 
ID proiect 129337 / Titlu proiect EGALITATEA DE ȘANSE DE LA CONCEPT LA REALITATE 
     

                                                  Raportare 
              privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna octombrie 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 A 3 

 
ACTIVITATI PENTRU 
DEZVOLTAREA 
POTENTIALULUI 
PROFESIONAL AL 
FEMEILOR SI 
CRESTEREA/DEZVOLTA
REA APTITUDINILOR SI 
CALIFICARILOR 
FEMEILOR PE PIATA 
MUNCII 
 

A 3.1 
 
PREGATIREA SI 
ORGANIZAREA 
CAMPANIILOR DE 
INFORMARE SI DE 
CRESTERE A 
CONSTIENTIZARII 
INCLUSIV IN UNITATI DE 
INVATAMANT SI 
INTREPRINDERI 
 

01.10.2015- 
31.10.2015 

09:00-17:00 MINIM 5 
PERSOANE 

Timisoara 
FSS BETHANY 

FSS Bethany  

2 A 3.4  Identificare si 
selectarea femeilor 

Identificare si selectarea 
femeilor dezavantajate 

01.10.2015- 
31.10.2015 

08-12 MINIM 5 
PERSOANE 

Timisoara 
FSS BETHANY 

FSS Bethany  
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dezavantajate social 
care necesita 
acompaniere si 
support pentru 
activitatea 
profesionala 

social care necesita 
acompaniere si support 
pentru activitatea 
profesionala 

3 A 3.5 Elaborarea 
planurilor de 
acompaniere si 
furnizarea serviciilor 
de acopaniere pentru 
orinetare si sprijin in 
accesarea servciilor 
sociale/ingrijire 

A 3.5 Elaborarea 
planurilor de 
acompaniere si 
furnizarea serviciilor de 
acopaniere pentru 
orinetare si sprijin in 
accesarea servciilor 
sociale/ingrijire 

01.10.2015- 
31.10.2015 

08-12 MINIM 5 
PERSOANE 

Timisoara 
FSS BETHANY 

FSS Bethany  

4 A 2.5 Pregatirea si 
organizarea 
conferintei de 
inchidere 

A 2.5 Pregatirea si 
organizarea conferintei 
de inchidere 

23.10.2015 (DATA 
NECONFIRMATA) 

10:00-12:00 20 PERSOANE Hotel Boavista, 
Timisoara 

FSS Bethany  

 
 
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. 
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 



 

 

3 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! 
"Egalitatea de şanse - de la concept la realitate" 
POSDRU/149/6.3/G/129337 

 


