Prima casă socială
Proiect propus spre implementare în sectorul 5, Bucureşti
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Analiza şi argumentarea proiectului
1. Rezumatul proiectului:

Proiectul vizează o problemă acută a Bucureştiului: prezenţa unui număr foarte mare de
persoane fără adăpost pe străzile sectorului 5 al acestuia, marginalizate social şi neintegrate pe piaţa
muncii. Prin urmare, organizaţia noastră îşi propune să intervină prin: crearea unui centru de adăpost
cu capacitate de 150 de persoane (dintre care 100 de persoane să fie integrate pe piaţa muncii, 25
bătrâni, 25 copii).
Mai mult decât găzduirea propriu-zisă şi asigurarea unui trai decent, proiectul îşi propune să
asigure servicii medicale, întâlniri cu psihologi (pentru facilitarea integrarii în societate, motivare şi
suport moral), cadre didactice (vizaţi în mod special copiii, dar şi persoanele care necesită alfabetizare)
şi traineri (pentru deprinderea beneficiarilor cu abilităţi antreprenoriale). Integrarea beneficiarilor
direcţi pe piaţa muncii este o prioritate a proiectului, scopul final fiind ca aceştia să devină autonomi şi
să nu revină în stradă. Astfel, în incinta adăpostului, se vor pune bazele unui centru de panificaţie la
care vor lucra cele 100 de persoane selectate pentru această activitate.

2. Relevanţă:
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Prezenţa persoanelor fără adăpost pe străzile Bucureştiului reprezintă o reală problemă din
multe puncte de vedere, însă ceea ce este cu adevărat grav, este acutizarea acesteia: numărul acestor
persoane urmează un trend ascendent (aproximativ 5000 de persoane numai în Capitală), deşi
eforturile pentru a ţine situaţia sub control nu au fost puţine, dar fără îndoială, au fost insuficiente (de
exemplu, în total, în spitale şi în adăposturile sociale, Primăria Bucureştiului poate primi 270
de oameni).
Cauzele sunt multiple. În contextul crizei economice, numeroase persoane îşi pierd locurile de
muncă şi prin urmare, cad pradă executărilor silite, în condiţiile neplăţii creditelor sau a escrocheriei.
De asemenea, o altă cauză se referă la abandonul copiilor care, deşi instituţionalizaţi, odată cu
împlinirea vârstei de 18 ani ies de sub tutela sistemului de protecţie a copilului, pierzând orice fel de
sprijin din partea statului. Cotinuând să fie marginalizaţi şi stigmatizaţi, majoritatea nu reuşeşte să se
integreze eficient pe o piaţă de muncă destul de saturată în condiţiile actuale şi într-o societate destul
de conservatoare şi cu multe prejudecăţi.
Alte cauze ce duc iremediabil spre o existenţă în stradă sunt următoarele: violenţa în familie
(afectaţi, în special, copii care aleg să-şi părăsească domiciliu sperând la o viaţă linistită; ei ajung însă
subordonaţi exploatatorilor); viciile şi bolile psihice (persoanele afectate de aceste probleme scapă de
sub controlul familiei sau apropiaţilor); perpetuarea situaţiei (naşterea copiilor în stradă, transformaţi
în instrumente pentru cerşetorie) şi lipsa educaţiei din aceste comunităţi.
Aşadar, propunerea este relevantă în condiţiile în care există mai multe instanţe afectate:
vorbim despre însăşi beneficiarii, care trăiesc în stradă, ocupă ilegal imobile sau reţeaua de canalizare
a sectorului pentru a se adăposti, creând focare de infecţie datorită igienei precare, punându-şi propria
viaţă în pericol, dar şi pe cea a colocatarilor/persoanelor din vecinătate.
Comunitatea sectorului 5 are nevoie ca aceste persoane să fie reintegrate în societate,
majoritatea fiind eligibilă pentru a se încadra pe piaţa muncii. În acest fel, se va creşte siguranţa
publică, se vor reduce eforturile/resursele umane şi financiare instituţiilor publice canalizate în această
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directie şi vor putea fi redirecţionate spre alte ţinte. Mai mult decât atât, integrarea copiilor, a
persoanelor cu boli psihice sau a celor dependente în medii corespunzatoare situaţiei lor este urgentă
(sistemul de protecţie a copilului respectiv centre de tratament). Prin reintegrarea persoanelor fără
adăpost vom diminua fenomenul cerşetoriei, se va diminua infracţionalitatea în sector.
Această categorie defavorizată are nevoie de integrare în societate pentru a putea avea o
existenţă decentă, corespunzătoare timpurilor în care trăim, pentru a li s recunoaşte statutul de cetăţean
şi a bemeficia de drepturile conferite de acesta. Comunitatea are de asemenea nevoie ca persoanele
fără adapost să iasă din acest cerc vicios pentru a se putea bucura de siguranţă în spaţiile publice, de
condiţii civilizate de călătorie în mijloacele de transport în comun şi mai ales, de un cadru propice
pentru a-şi creşte şi educa proprii copii, într-un mediu specific unei capitale europene.
Obiectivele generale sunt următoarele: crearea unui adăpost cu o capacitate de 150 de
persoane, a unui centru de panificaţie în care să activeze 100 de persoane, iniţierea de traininguri şi
ateliere care să le permită integrarea facilă în zona de antreprenorială.
Sub incidenţa proiectului intră persoanele fără adăpost din sectorul 5 al Capitalei, dintre care
vor fi selectate, după criterii obiective, 150 de persoane. Proiectul se evidenţiaza prin faptul că merge
dincolo de simpla găzduire a beneficiarilor, oferindu-le adăpost, asistenţă medicală, consiliere
pishologică, acces la educaţie etc.

Design-ul proiectului:

Localizare geografică: Urban
Proiect generator de venit: Da
Tipul proiectului: Regional
Durata proiectului: 24 luni
Axa prioritară 6 ,,promovarea incluziunii sociale’’
Domeniul major de intervenţie 6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale’’
Scop:
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Reducerea numărului de persoane fără adăpost din sectorul 5 şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
acestora.
Obiectiv:

1. Relocarea a 150 de persoane fără adăpost (100 persoane integrate pe piaţa muncii, 25
bătrâni, 25 copii) pe o perioadă de doi ani într-un centru special construit pentru aceştia.
2. Construirea unui centru de panificație în care să activeze cele 100 de persoane, în 2 ani de
zile.
Grup(uri) ţintă

Persoanele fără adăpost.

Beneficiari finali

150 de persoane fără adăpost din sectorul 5.

Rezultate estimate

Integrarea lor pe piaţa muncii, a copiilor în sistemul de învaţamânt
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Obiective specifice:
O1 Construirea unui centru de adăpost cu o capacitate de 150 de persoane (100 persoane integrate pe
piaţa muncii, 25 bătrâni, 25 copii).
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KPI 1: Numărul de persoane selectate pentru program
KPI 2: Centrul construit
KPI 3: Mobilierul şi utilităţile achiziţionate
KPI 4: Contractul de vanzare cumpărare pentru teren
O2 Integrarea pe piaţa muncii a celor 100 de persoane apte din punct de vedere fizic.
KPI 1: Desfăşurarea de traininguri în vederea dezvoltării de abilităţi antreprenoriale
KPI 2: Rapoartele de evaluare realizate periodic de către asociaţie;
KPI 3: Produsele de panificaţie rezultate lunar.

O3: Asigurarea unor servicii de cazare, consiliere şi asistenţă medicală persoanelor ce vor locui în
adăpost.
KPI 1: Construirea unui centru de cazare
KPI 2: Numărul de traininguri şi workshopuri periodice
KPI 3: Numărul de specialişti medicali angajaţi în cadrul priectului;
KPI 4: Numărul de traineri angrenaţi în proiect.

Analiza SWOT
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Puncte Tari
Oportunităţi
-experienţă în domeniu prin proiecte precum
- Politici europene în domeniul
Fratele cel Mare;
economiei sociale;
-Comunicare foarte bună în interiorul echipei;
- Fonduri structural pentru construcţii
- Contractele de sponsorizări şi donaţii
de tip social, aparte de cele deja
încheiate pană în momentul demarării
existente pe axa 6;
proiectului;
- Facultatea de Sociologie are nevoie de
- Existenţa resurselor financiare terţe;
proiecte pentru a asigura practica
studenţilor;
- Firme de training şi consultant care
lucrează pro bono (1 training/
trimestru);
- Avocaţi care lucrează pro bono în
vederea întocmirii documentaţiei;
Puncte Slabe
- Lipsa de experienţă pe axa prioritară
6;
- Număr mic de voluntari pană în
prezent;
- Lipsa unui expert cu experienţă
îndelungă în domeniul axei 6- fonduri
pentru economia socială.
- Lucrul în echipă deficitar dovedit în
proiectele anterioare;
-

Ameninţări
- Primăria ar putea să nu susţină
proiectul menţionand că nu face parte
din bugetul lor planificat;
- Criza economică globală;
- Voluntarii ar putea renunţa la proiect;
- Reacţia cetăţenilor care s-ar arăta lezaţi
de construcţia adăpostului în apropierea
locuinţelor civile;

-

Creşterea preţurilor;
Panificaţia, pe viitor, ar putea să nu
mai producă venituri atat de mari;
3

-

Stoparea finanţării pe fonduri specific
axei 6;
Birocraţia.

Măsuri de combatere a riscurilor/ diminuare:
Primăria ar putea să nu susţină proiectul menţionand că nu face parte din bugetul lor
planificat; prezentarea proiectului drept un avantaj pentru planul de urbanism al
primăriei, implicarea reprezentanţilor în momentul în care se face lansarea de presă.

-

Criza economică globală;  menţinerea contactului cu sponsorii şi donatorii pentru a
putea suplini deficitul de buget;

-

Voluntarii ar putea renunţa la proiect încheierea unui contract de voluntariat cu
universitatea de Sociologie pentru a asigura un flux constant de voluntari;

-

Reacţia cetăţenilor care s-ar arăta lezaţi de construcţia adăpostului în apropierea locuinţelor

PW
Pr
AY o
pr
C ie
on ta
su tea
lti
ng
G
ru
p

-

civile;  în timpul conferinţei de presă vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai locatarilor de zonă şi
li se vor prezenta avantajele proiectului, atat din punct de vedere al infrastructurii, cat şi
economic;

Creşterea preţurilor; încheierea de contracte de livrare la termen;

-

Panificaţia, pe viitor, ar putea să nu mai producă venituri atat de mari; centrul, deja
utilat, se poate reorient ape altă nişă de producţie;

-

Stoparea finanţării pe fonduri specifice axei 6; ajutor din partea donatorilor şi
sponsorilor, respective primăriei;

-

Birocraţia.  apel la avocaţii care lucrează probono, sau la programele şi sesiunile de
informare specifică din cadrul unităţilor administrative.

U

-

Planificarea:

Activităţi:
A.1. Justificarea și comunicarea problemei
Pentru a justifica necesitatea proiectului, vom efectua un studiu care să reflecte gravitatea
problemei. Aşadar, derularea unui sondaj în Sectorul 5 al Capitalei va constitui prima activitate a
proiectului nostru. Sondajul va avea o durată de patruzeci și cinci de zile şi va avea nevoie de
următoarele resurse:
 Resurse umane - zece operatori de interviu: aceşti operatori vor fi recrutaţi din rândul
voluntarilor Asociaţiei Oameni pentru oameni. Datele vor fi prelucrate de către
secretara şi responsabilul cu baza de date a asociaţiei Oameni pentru oameni; un
sociolog pentru interpretarea datelor, voluntari al asociaţiei.
 Resurse materiale - pentru a efectua studiul vor fi necesare următoarele echipamente:
o Zece cartele preplătite;
o Consumabile;
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o Zece ecusoane pentru operatori;
o Un aparat foto din dotarea Asociaţie Oameni pentru oameni;
o Două calculatoare din dotarea asociaţiei;
o O imprimantă din dotarea asociaţie;
 Resurse informaţionale: baza de date rezultată în urma studiului, realizată de către
angajatul IT al asociaţie Oameni pentru oameni.
A.1.1. După efectuarea studiului şi centralizarea datelor, Asociaţia Oameni pentru
oameni va emite un comunicat de presă către toate agenţiile de presă. Scopul acestui comunicat este de
a informa populaţia şi instituţiile publice cu privire la existenţa problemei din Sectorul 5 al Capitalei.
Comunicatul va fi elaborat şi trimis de către angajatul pe Realții Publice al Asociatiei Oameni pentru
oameni de la sediul acesteia.
A.2. Crearea echipei.

Crearea echipei pentru implementarea proiectului se va derula astfel:

Stabilirea personalului necesar în cadrul unei sedinţe a Asociaţiei. Vom avea în vedere
identificarea numărului optim de persoane în vederea bunei functionări a proiectului Prima casă
socială. Estimăm că vom avea nevoie de: personal întreţinere, bucãtãrese, doi paznici, administrator
pentru clãdire. Durata estimată a discuţiilor este de o zi. Apoi, se vor publica anunţuri în vederea
recrutãrii personalului necesar deja stabilit prin sedinţa anterioară. În urma acestora, se vor programa
interviuri cu fiecare dintre potenţialii angajaţi; se va face selecția viitorilor angajați. Întreaga procedură
va dura aproximativ o lună.



U



Resurse umane: sociologul, preşedintele și expertul pe Resurse Umane ai Asociaţiei
Oameni pentru oameni, secretara Asociației.
Resurse materiale: consumabile, biroul Asociaţiei, echipamente informaționale din
dotarea Asociaţiei Oameni pentru oameni, un număr de chestionare deja alcatuite de
către sociolog, o sală pentru interviuri.
Resurse informationale: alcătuirea unei baze de date de catre angajatul pe IT al
Asociaţiei.

Subcontractarea unei firme de consultanţã şi training. Aceasta firmă va furniza formatori în
vederea dobândirii unui minimum de abilităţi antreprenoriale pentru punerea bazelor unui centru de
panificaţie şi produse derivate. De asemenea, vor avea parte de traininguri specializate pe strat-up în
carieră.
 Resurse umane: reprezentantul legal al Asociaţiei, sociologul acesteia.
 Resurse informaţionale: studiul efectuat şi baza de date aferentă.
Alcătuirea unei selecţii în vederea angajării a cinci psihopedagogi care să monitorizeze
şi să asigure un minimum de cunoştinţe. De asemenea, vor efectua sedinţe de consiliere si educaţionale
pentru cei douăzeci şi cinci de copii din cadrul proiectului Prima casă socială. În cadrul acestei
subactivităţi se vor publica anunţuri pentru recrutarea psihopedagogilor şi se vor stabili interviuri
pentru ca selecţia lor să fie optimă.
 Resurse umane: reprezentantul legal al Asociaţiei, sociologul şi reprezentantul pe HR al
Asociaţiei.
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Resurse informaţionale: baza de date pentru introducerea în sistem a potenţialilor
psihopedagogi.
Resurse materiale: biroul conducerii Asociaţiei, un calculator, consumabile.

A.3.Parteneriate și sponsorizări
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După efectuarea studiului, vom stabili o întrevedere cu reprezentanţii Primăriei Sectorului 5 al
Capitalei în vederea stabilirii unui parteneriat. Obiectul acestui parteneriat va fi concesionarea clădirii
dezafectate din Str. Oiţelor nr. 75, inclusiv a terenului şi anexelor aferente, pe o perioadă de zece ani.
Pentru realizarea acestei proceduri vom avea nevoie de următoarele resurse:
 Resurse umane: sociologul Asociaţiei care va prezenta atât interpretarea datelor
rezultate în urma studiului efectuat, cât şi impactul pe care il are perpetuarea
problemei identificate.
o președintele Asociatie Oameni pentru oameni;
o Un notar public pentru întocmirea actelor de concesionare.
 Resurse informaţionale: studiul şi baza de date rezultate în urma sondajului efectuat.
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A.3.1. În vederea bunei derulări a proiectului, vom încerca să obţinem contracte de
sponsorizare din partea unor entități comerciale specializate pe domeniile identificate drept
componente ale proiectului Prima casă socială. Dintre sponsorii vizaţi, amintim: retaileri de materiale
de construcţii/bricolaj/etc. Aceştia vor sponsoriza lucrarile de reabilitare şi reconsolidare a clădirii,
anexelor şi terenului concesionate de către Primărie. Forţa de muncă va fi asigurată de către o
companie cu profilul necesar, stabilită ulterior. În vederea mobilării complexului de locuinţe sociale,
se vor obţine sponsorizări din partea unor companii de profil are să furnizeze cele necesare. Obţinerea
de sponsorizări şi parteneriate din partea:
 retailerilor de materiale de construcţii - pentru asigurarea materialelor în
vederea reabilitãrii complexului. Sponsorizările vor fi sub formă de materiale de construcţii (ciment,
nisip, mortar, vopsea lavabilă, tâmplarie, instalaţii sanitare, termice şi electrice etc.);
 unei companii de construcţii pentru asigurarea personalului calificat în vederea
reabilitării complexului; estimăm că necesarul de persoanl este următorul: Firma va furniza un inginer
de şantier, un arhitect şi cincizeci de muncitori;
 unei companii pentru asigurarea mobilierului în vederea bunei funcţionãri a
complexului; estimăm că necesarul se va distribui astfel: o sută cincizeci de paturi de o persoanã,
şaptezeci şi cinci dulapuri, o sută cinczeci de noptiere, cinci sute scaune, şaptezeci şi cinci mese pentru
sala de mese a cantinei, şaptezeci şi cinci mãturi, şaptezeci şi cinci covoraşe, o sută cinczeci lãmpi.
 unei clinici medicale în vederea asigurãrii de servicii medicale necesare pentru
beneficiari; prin servicii medicale înţelegem: analize complete, deparazitare, asigurarea de tratament
unde este necesar etc.
Estimăm că discuţiile şi tratativele vor dura o lună (incluzând semnarea documentaţiei legale).



Resurse umane: președintele Asociaţiei, sociologul Asociaţiei.
Resurse informaţionale: studiul efectuat şi baza de date aferentă.

A.4. Mediatizare
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Stabilirea de parteneriate media cu agenţii de presă, televiziuni, ziare şi radiouri. Intenţionăm
să îi contactăm pe următorii: Radio România Actualitãţi, Radio Cultural, TVR 1, Realitatea TV,
Antena 3, Prima TV, B1 TV, Kanal D, Guerilla Radio, Agerpress, Mediafax, Newsin. Estimăm că
procedura va dura o saptămână.
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A.4.1 Susţinerea unei conferinţe finale în vederea mediatizării proiectului Prima casă socială
şi a stadiului de desfăşurare a acestuia, pe toată durata proiectului. Estimăm că activitatea va dura două
zile, incluzând închirierea sălii. Pentru aceasta, vor fi efectuate următoarele etape: închirierea unei săli
de conferințe, tipărirea de material de prezentare a proiectului, formularea unei invitații de participare
către un reprezentant al Primăriei Capitalei.
 Resurse umane: angajatul pe Relații Publice, secretara Asociaţiei Oameni pentru
oameni, sociologi, președintele Asociației, voluntari ai Asociației, reprezentant al
Primăriei Capitalei.
 Resurse materiale: logistica aferentă evenimentului, consumabile, material de
prezentare.
 Resurse informaţionale: studiul efectuat în prima fază a proiectului şi baza de date
aferentă acestuia.

A.5. Demararea proiectului Prima casă socială.

Etapa - renovarea clãdirii. Această fază a proiectului presupune: reabiltarea efectivã a clãdirii
şi a anexelor; curãţenia şi dezinfectarea complexului social şi a anexelor, mobilarea complexului şi
amenajarea anexelor şi a spaţiului verde. Durată: trei luni.
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Resurse umane: forţa de muncă asigurată de către partenerul pe segmentul de
construcţii, angajații complexului, voluntarii Asociației, personalului complexului
social.
Resurse materiale: sponsorizările acordate de retailerii de materiale de construcţii
(ciment, mortar, nisip, vopsea lavabilã, parchet, faianţã, gresie, instalaţii sanitare,
termice şi electrice, pal, lemn, polistiren, chit, adeziv, glet etc.), produse de curățat și
dezinfectat, ustensile specific.

A.6. Amenajarea centrului de panificaţie.
Activitatea presupune următoarele: achiziţionarea celor specifice producţiei de panificaţie
(malaxoare, cuptoare, mese, echipamente pentru protecţia muncii, rafturi, cărucioare, materie primă
etc.), stabilirea cadrului legal pentru înfiinţarea juridică a centrului (obţinerea avizelor fito-sanitare,
autorizaţii specifice de funcţionare etc.). Durata: două luni.
 Resurse umane: președintele Asociaţiei, un notar care să întocmească documentaţia.

A.7. Identificarea, selecţia și cazarea beneficiarilor proiectului.
Beneficiarii: o sută cincizeci de persoane fără adăpost din Sectorul 5 al Capitalei, dintre care o
sută de persoane apte de muncă, douazeci şi cinci de bătrâni şi douazeci şi cinci de copii. Aceștia vor fi
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transportați către filialele partenerului medical pentru efectuarea consultaţiilor medicale necesare; se
va alcătui o bază de date pentru a ține evidența beneficiarilor direcți. Durată: o lună.
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Resurse umane: voluntarii Asociaţiei, un sociolog, cinci psihopedagogi, zece medici,
douăzeci de asistente medicale, responsabilul pe IT, secretara,
Resurse materiale: trei autocare cu o capacitate de 200 de persoane (asigurate de
Primăria Capitalei), echipamente informaționale, consumabile.

A.8. Sesiuni de consiliere și training.

Sesiunile de consiliere au scopul de a le afla poveştile de viaţă, în vederea indenficării
motivului pentru care au ajuns în stradă, problemelor de natură emoţională, inadaptării în societate, a
dependentelor, traumelor etc. Durata sesiunilor va fi stabilită ulterior, în funcţie de evoluţia fiecărui
benefiaciar. Trainingurile au ca scop dezvoltarea abilităţilor antrepenoriale pentru o mai bună
desfaşurare a activităţii comerciale din cadrul centrului de panificaţie și vor dura trei luni.
 Resurse umane: voluntarii Asociaţiei, psihopedagogii, zece formatori
 Resurse materiale: consumabile, una dintre sălile disponibile în cadrul complexului
social, echipamente informaționale.
 Resurse informaţionale: baza de date.

A.9. Integrarea pe piața muncii.

Cele o sută de persoane apte pentru muncă în cadrul centrului de panificaţie din cadrul
complexului social vor începe lucrul efectiv la centrul de panificație.
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A.10. Evaluarea proiectului.

Se va realiza monitorizarea comenzilor şi producţiei centrului de panificaţie – a
randamentului, monitorizarea performaţelor educaţionale şi integrării copiilor din cadrul complexului.
 Resurse umane: responsabilul contabilitate din Asociaţie va întocmi bilanţuri
financiare; reprezentantul pe IT va întocmi o bază de date cu rezultatele obţinute în
monitorizarea din cadrul proiectului, psihopedagogii vor monitoriza evoluţia copiilor.
 Resurse materiale: sediul Asociaţie, complexul social, consumabile.
Resurse existente









ciment,
nisip,
mortar,
vopsea lavabilă,
tâmplarie,
instalaţii sanitare, termice şi electrice
mobilier: paturi, scaune, dulapuri, lămpi etc,
forța de muncă pentru reabilitarea clădirii,
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biroul și logistica Asociație Oameni pentru Oameni,
autocarele asigurate de Primăria generală,
angajații și voluntarii Asociației.

Efecte multiplicatoare:
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Outcome-urile rezultate în urma implementării proiectului sunt:
 Reducerea șomajului în sectorul 5 al Capitalei în urma integrării pe piața muncii a celor o sută
de persoane apte de muncă;
 Creșterea nivelului de alfabetizare și școlarizare în rândul copiilor defavorizați vizați de
proiect;
Impactul pe care proiectul îl va avea asupra comunității se va traduce prin:





Scăderea ratei infracționalității pe raza sectorului 5 al Capitalei;
Creșterea gradului de conștientiare a populației civile despre problemele reale ale persoanelor
fără adăpost.
Creșterea siguranței publice.
Integrarea unui număr cât mai mare de persoaneîn societate.

Implementarea:

Implementarea proiectului a decurs conform planificării.

Controlul:

U

Controlul s-a realizat pe parcursul întregului proiect, prin controale periodice cu scop
preventive şi corecitiv.

Evaluarea:

Proiectul a fost realizat în timpul prevăzut, cu resursele alocate şi la nivelul de performanţă
dorit.
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Anexa B. Bugetul proiectului1
Costuri

1. Resurse umane
1.1 Salarii (cost total, personal local)3
1.1.1 Personal tehnic
1.1.1.1. IT-ist
1.1.1.2. Psihopedagog (5x)
1.1.1.3. Formator (10x)

Durata totală a proiectului
Cost unitar
Număr
Costuri
(in EUR)
de unităţi
(in EUR)2

pe lună
pe lună
pe lună
pe lună

3
50
30

pe lună
pe lună
pe zi
pe lună
pe lună
pe lună
pe lună
pe lună
pe lună
pe lună
pe lună
pe lună
pe analiză

2
2
12
3
1
24
1
32
16
32
16
1

300
400
500
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1.1.2 Personal administrativ/auxiliar
1.1.2.1. Reprezentant legal
1.1.2.2. Notar public
1.1.2.3. Secretară
1.1.2.4. Sociolog
1.1.2.5. Reprezentant HR
1.1.2.6. Președintele asociației
1.1.2.7. Reprezentant PR
1.1.2.8. Bucătăreasă (2x)
1.1.2.9. Îngrijitor clădire
1.1.2.10. Paznic (2x)
1.1.2.11. Administrator clădire
1.1.2.12. Contabil

Unitatea de
măsură

Subtotal Resurse umane
1.2 Salarii (cost total, personal din afara ţării/internaţional)
1.3 Diurnă pentru deplasări/călătorii4
1.3.1 în străinătate (personalul proiectului)
1.3.2 În ţară (personalul proiectului)
1.3.3 Participanţi la seminarii/conferinţe
Subtotal Resurse umane

U
PW

2. Transport5
2.1 Transport internaţional
2.2 Transport local
2.2.1. Autocarul Primăriei (plinul) (3x)
Subtotal Transport

3. Echipamente şi bunuri6
3.1 Achiziţionare sau închiriere de vehicule
3.2 Mobilier, calculatoare/birotică
3.2.1. Consumabile
3.3 Maşini, utilaje …
3.3.1. Malaxor
3.3.2. Cuptor
3.3.3. Masa Lucru
3.3.4. Cernător faină
3.3.5. Tăvi
3.3.6. Cărucior patiserie
3.3.7. Accesorii (mănuși, șorțuri etc.)
3.4 Piese de schimb/echipamente pentru maşini, utilaje
3.5 Altele (vă rugăm specificaţi)
3.5.1. Cartele telefonice preplătite (10x)
Subtotal Echipamente şi bunuri
4. Sediu local
4.1 Costuri vehicule
4.2 Chirie sediu
4.3 Consumabile - rechizite de birou
4.4 Alte servicii (telefon/fax, electricitate/incălzire, întreţinere)
Subtotal Sediu local
5. Alte costuri, servicii7
5.1 Publicaţii8
5.2 Studii, cercetări8
5.3 Costuri pentru audit9
22.08.06

200
10
300
400
200
1000
250
250
250
250
300
100

0
900
20000
15000
0
400
20
3600
1200
200
24000
250
8000
4000
8000
4800
100
83270

pe lună

pe zi
pe zi
pe zi

pe zbor

100

pe vehicul
800
pe bucată
pe bucată
pe bucată
pe bucată
pe bucată
pe bucată
pe bucată
pe bucată

2
3
5
1
30
10
400

800
3000
150
1000
70
150
10

pe bucată

10

3

pe lună
pe lună
pe lună
pe lună

2
24
12
24

100
300
20
150

pe studiu
pe lună

2
1

300
800

0
0
0
0
83270

0
300
300

0
0
800
1600
9000
750
1000
2100
1500
4000
0
0
30
20750

200
7200
240
3600
11240

0
600
800
1

pe eveniment
pe sticlă
bucată
bucată

3
450
450
450

100
0.5
1
0.25

0
0
0
0
300
225
450
112.5
2487.5
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5.4 Costuri pentru evaluare
5.5 Traduceri, interpreţi
5.6 Servicii financiare (costul garanţiilor bancare etc.)
5.7 Costuri pentru conferinţe/seminarii8
5.7.1. Sală de conferință
5.7.2. Apa plată (0.5 l)
5.7.3. Cafea
5.7.4. Broșuri
5.8 Acţiuni pentru asigurarea vizibilităţii proiectului
Subtotal Alte costuri, servicii

22.08.06
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Durata totală a proiectului
Cheltuieli
6. Altele
Subtotal Altele

Număr
de unităţi

Cost unitar
(in EUR)

Costuri (in
EUR)
0
0
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7. Subtotal costuri directe aferente proiectului (1.-6.)
8. Costuri pentru cheltuieli neprevazute (maximum 5% of 7,
Subtotal costuri directe aferente proiectului)10
9. Total costuri eligibile aferente proiectului (7+ 8)
10. Costuri administrative (maximum 7% din 9, Total costuri
eligibile aferente proiectului)
11. Total costuri eligibile (9+10)

Unitatea de
măsură

118047.5
5000
123047.5

123047.5

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile aferente proiectului, nu numai contribuţia Autorităţii Contractante.
Descrierea liniilor bugetare trebuie sa fie suficient detaliata, iar liniile bugetare trebuie defalcate in componentele lor
principale. Numarul de unitati si costul unitar trebuie specificate pentru fiecare componenta conform indicaţiilor oferite
2. Bugetul se stabileste in Euro. Costurile si costurile unitare se rotunjesc la eurocent
3. Dacă personalul nu este angajat cu normă întreagă în proiect, procentul din norma întreagă trebuie indicat în
descrierea liniei bugetare şi reflectat în numărul de unităţi (nu în costul unitar).
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4. Indicaţi ţara unde se angajează costurile de subzistenţă şi rata aplicabilă (care nu trebuie sa depăşească nivelele
publicate de Comisia Europeană la momentul semnarii contractului). Costurile de subzistenţă (per diem) includ costurile
pentru cazare, masă şi transport local, precum şi alocaţia zilnică prevăzută de legea română (“diurna”).
5. Indicaţi punctul de plecare si destinatia.
6. Costuri de achizitie sau de închiriere.
7. Vă rugăm specificaţi. Sume globale nu se acceptă.
8. Indicaţi aici numai când activitatea este subcontractată în întregime.
9. Costurile pentru audit sunt obligatorii.
10 Costurile pentru cheltuieli neprevazute pot fi utilizate numai dupa aprobarea in scris din partea Autoritatii
Contractante.
NOTA BENE: Beneficiarul este singurul responsabil pentru corectitudinea informatiilor financiare prezentate in aceste
tabele.

22.08.06

3

