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1. PREVEDERI GENERALE 

 

1.1 Scop și domeniu de aplicare 

Prezenta Metodologie de informare si promovare reprezintă suportul în baza căruia 

vor fi realizate instrumentele necesare desfășurării acțiunilor de promovare a 

serviciilor dezvoltate în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea 

marginalizata din Regiunea Rediu-Prăjeni”, cod POCU/827/5/2/139881. 

Metodologia are scopul de a stabili rolurile, activitățile și instrumentele de lucru 

necesare pe timpul implementării activităților de informare și conștientizare si a 

campaniilor de recrutare GT desfășurate în cadrul proiectului,  cod proiect  139881, 

pornind de la obiectivul general, obiectivele specifice și responsabilitățile stabilite 

prin proiect. 

In cadrul metodologiei sunt prezentate demersurile necesare promovării proiectului 

și programului de finanțare la nivelul întregii comunități marginalizate din teritoriul 

Gal Regiunea Rediu - Prăjeni. 

Scopul acțiunilor de promovare îl constituie atragerea sprijinului comunității în 

activitățile proiectului, identificării și înregistrării în grupul țintă a beneficiarilor 

eligibili pentru măsurile implementate. 

1.2 Documente de referință 

− Contractul de finanțare POCU/827/5/2/139881 încheiat între Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane Regiunea Nord-Est și Comuna Gropnița din județul Iași; 

− Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe 

cu o populație de până la 20.000 locuitori”; 

− Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020; 

− Manualul de identitate vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 
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1.3 Principii aplicabile 

Pe tot parcursul desfășurării acțiunilor de promovare se vor respecta următoarele 

principii: 

TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și 

neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată 

și comunicarea tuturor deciziilor. 

ECHIDISTANȚĂ – Toate persoanele și toate planurile de afaceri depuse sunt tratate 

în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 

EGALITATEA DE ȘANSE și NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, 

bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, 

caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice 

altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, 

vârsta sau orientarea sexuală. 

ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască 

independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile 

adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu 

ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv 

la tehnologiile și sistemele informatice și de comunicații şi la alte facilități şi servicii. 

COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, 

care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 

OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în 

acord cu nevoile grupului țintă potențial. 
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2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020: Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC. 

2.1 Informații generale 

Titlul proiectului: „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea 

Rediu-Prăjeni” 

Cod MySmis: 139881 

Parteneriatul proiectului este format din: 

✓ Comuna Gropnița (Lider); 

✓ Școala Profesională Gropnița (Membru 1); 

✓ Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni (Membru 2); 

✓ Asociația Divina Providență  (Membru 3). 

Data începerii proiectului: 01.07.2021 

Data finalizării proiectului: 30.06.2023 

Date de contact: gropnita_iasi@yahoo.ro | 0756895170 

Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului 

include cele 9 unități administrative teritoriale - teritoriul acoperit de Strategia de 

Dezvoltare Locală GAL Regiunea Rediu-Prăjeni: 

• Județul Iași: comunele Gropnița, Movileni, Plugari, Rediu, Românești, Șipote, 

Valea Lupului, Vlădeni; 

• Județul Botoșani: comuna Prăjeni. 
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2.2 Obiective, rezultate și indicatori 

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata din teritoriul acoperit 

de Strategia de Dezvoltare Locala – Regiunea Rediu Prăjeni, prin dezvoltarea și 

implementarea unui program de masuri integrate adresate unui număr de 250 

persoane din grupurile vulnerabile, din care minim 35% femei. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

OS 1. Dezvoltarea de mecanisme locale de mobilizare și implicare a comunitatii 

marginalizate din Regiunea Rediu Prajeni în identificarea cauzelor generatoare de 

saracie și excluziune sociala, proiectarea de solutii și sustinerea proceselor de 

redresare, eliminare/reducere a riscurilor în scopul incluziunii sociale a indivizilor și 

dezvoltarii comunitare în ansamblu. 

OS 2. Facilitarea accesului la servicii sociale pentru minim 250 persoane aflate în 

risc de saracie și marginalizare sociala din comunitatea marginalizata din teritoriul 

acoperit de SDL Regiunea Rediu Prajeni, din care minim 125 persoane adulte somere 

sau inactive, 50 persoane varstnice în nevoie sociala și 75 de copii în situatii de risc. 

OS 3. Facilitarea accesului la serviciile Centrul de zi Divina Providenta și cresterea 

calitatii vietii pentru minim 50 de persoane varstnice în risc de saracie și excluziune 

sociala din comunitatea marginalizata din teritoriul acoperit de SDL Regiunea Rediu 

Prajeni  

OS 4. Cresterea accesului și participarii la educatie pentru un numar de 75 de copii 

-elevi în ciclul primar și gimnazial în risc de saracie și excluziune sociala din 

comunitatea marginalizata din teritoriul acoperit de SDL Regiunea Rediu Prajeni. 

OS 5. Cresterea capacitații de ocupare și menținere pe piața muncii, inclusiv a 

dezvoltarii capacitatii de ocupare pe cont propriu pentru minim 125 persoane adulte, 

somere sau inactive, în risc de saracie și excluziune sociala din zona marginalizata 

din teritoriul acoperit de SDL Regiunea Rediu Prajeni. 

OS 6. Cresterea capacitatii de ocupare pe cont propriu prin sustinerea unui numar 

de 10 intreprinderi infiintate de persoanele aflate în risc de marginalizare și 

excluziune sociala, somere sau inactive, în risc de saracie și excluziune sociala din 
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zona marginalizata din teritoriul acoperit de SDL Regiunea Rediu Prăjeni 

OS 7. Îmbunătăţirea condițiilor de locuire pentru minim 50 de persoane vârstnice în 

risc de sărăcie și excluziune sociala din zona marginalizata din teritoriul acoperit de 

SDL Regiunea Rediu Prăjeni. 

Rezultate așteptate:  

O1.R1. Proiectarea și organizarea a minim 10 actiuni civice cu implicarea membrilor 

comunitatii – actiuni de mediu: ecologizare, igienizare spatii comune, impaduriri etc; 

sociale – suport comunitar în identificarea/solutionarea cazurilor de marginalizare și 

excludere sociala, în realizarea interventiilor din componenta de locuire s.a, 

educativ-culturale în scopul valorificarii pozitiei varstnicilor în comunitate, 

recunoasterea și intarirea pozitiei femeii în comunitate/familie etc 

O1.R2. Realizarea de parteneriate și protocoale de colaborare intre partenerii 

proiectului și factori locali/judeteni interesati și implicati în sustinerea activitatilor 

și serviciilor proiectului – autoritati publice, institutii locale/judetene, organizatii 

active în prestarea servicilor de baza, unitati medicale, de cult etc care pot contribui 

activ la sustenabilitatea actiunilor și maximizarea impactului proiectului. 

O1&OS5&OS6.R3. Realizarea de parteneriate și protocoale de colaborare intre 

administratorul schemei de antreprenoriat și reprezentanti ai mediului de afaceri 

local/judeten/regional interesati și activ implicati în sustinerea activitatilor 

proiectului - agentii economici locali și proximi, organismele suport în domeniu -

asociatii profesionale, organizatii patronale, grupuri de lucru etc 

O1.R4. 250 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala selectate și 

inscrise în grupul tinta al proiectului din care 125 persoane adulte somere sau 

inactive, 50 persoane varstnice în nevoie sociala și 75 de copii în situatii de risc.  

O2.R1. Instituirea mecanismului de tip Punct Unic de Acces la servicii (PUA) a 

populatiei din zona marginalizata Regiunea Rediu Prajeni PUA are rol de evaluare-

asistenta/suport-orientare-monitorizare a individului/familiei în vederea depasirii 

situatiei de vulnerabilitate, accentul fiind pus pe identificarea și 

reducerea/eliminarea factorilor generatori de inagalitati, excluziune la nivelul 

familiei. 
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O2.R2. 250 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala care 

beneficiaza de servicii sociale primare de informare și consiliere, asistenta și suport 

pentru familie.  

O3.R1. Minim 50 de persoane varstnice aflate în risc de saracie și marginalizare 

sociala care beneficiaza de serviciile centrului de zi pentru persoane varstnice în 

vederea depasirii situatiei de vulnerabilitate, cresterea autonomiei și calitatii vietii. 

O4.R1. 75 copii - elevi din ciclul primar și gimnazial aflati în risc de saracie și 

marginalizare sociala, care beneficiaza de servicii de educatie de tip remedial, în 

vederea cresterii accesului și a participarii la educatie și a prevenirii abandonului 

scolar. 

O4.R2. 75 copii- elevi din ciclul primar și gimnazial aflati în risc de saracie și 

marginalizare sociala care beneficiaza de activitati extrascolare/extracurriculare – 

scoala de vara, ateliere tematice educative și excursii aplicativ educationale, în 

vederea cresterii accesului și a participarii la educatie și a prevenirii abandonului 

scolar 

O4.R3. 75 de copii - elevi din ciclul primar și gimnazial aflati în risc de saracie și 

marginalizare sociala care beneficiaza de servicii de consiliere educationala în 

vederea cresterii accesului, participarii la educatie și a prevenirii abandonului 

scolar. 

O5.R1. 125 persoane adulte, somere sau inactive, aflate în risc de saracie și 

marginalizare sociala, care beneficiaza de servicii specializate de ocupare – servicii 

de informare și consiliere profesionala, mediere pe piata muncii interna. 

O5.R2. 55 de persoane adulte, somere sau inactive aflate în risc de saracie și 

marginalizare sociala, care participa la programe de formare profesionala sustinute 

în proiect – programe de calificare/recalificare în acord cu cerintele 

angajatorilor/pitei fortei de munca locale și proxime. 

O5.R3. 40 de persoane aflate în risc de saracie și marginalizare sociala, care 

participa la programul de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului.  

O5.R4. Minim 63 de persoane adulte din zona marginalizata care dobandec o 

calificare la incetarea calitatii de participant (reprezentand 50% din nr. persoanelor 
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care beneficiaza de masuri de ocupare – 125 beneficiari). 

O6.R1. Minim 10 intreprinderi infiintate în zona marginalizata. 

O6.R2. Finantarea a cel putin 10 afaceri cu potential de crestere - cel putin 10 

subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri. 

O5&OS6.R3. Minim 32 de persoane adulte din zona marginalizata care au un loc de 

munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii 

de participant (reprezentand 25% din nr. persoanelor care beneficiaza de masuri de 

ocupare – 125 beneficiari). 

O7.R1. 50 de persoane varstnice în risc de saracie și marginalizare sociala care vor 

beneficia de conditii de locuire imbunatatite datorita interventiilor punctuale 

prevazute în proiect: lucrari de reparatii, igienizare locuinta și spatii conexe, 

inlocuire/reparatii tamplarie, conectare la utilitati s.a. functie de nevoile specifice 

identificate la nivelul locuintei/familiei beneficiare. 

Indicatorii prestabiliți de rezultat: 

✓ 63 Persoane din comunitațile marginalizate aflate în risc de saracie sau 

excluziune sociala care dobândesc o calificare la încetarea calitații de 

participant 

✓ 32 Persoane din comunitațile marginalizate aflate în risc de saracie sau 

excluziune sociala care au loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o 

activitate independenta, la încetarea calitații de participant 

✓ 2 Servicii la nivelul comunitaților marginalizate aflate în risc de saracie sau 

excluziune sociala funcționale 

✓ 1 comunitate marginalizată aflată în risc de saracie sau excluziune sociala 

care depaseste situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului 

(conform definiției AROPE) 

Indicatorii prestabiliți de realizare: 

✓ 250 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială care beneficiază de servicii integrate; 

✓ 2 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială funcționale care beneficiază de sprijin; 
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✓ 1 Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care 

beneficiază de sprijin; 

✓ 250 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: din zona 

rurală sau orașe cu o populație de până la 20.000/locuitori. 

 

2.3 Grupul țintă 

Grupul tinta al proiectului include 250 de persoane în risc de saracie și marginalizare 

sociala din trei categorii / grupuri vulnerabile: 

➢ 75 copii în situații de dificultate 

➢ 125 persoane adulte somere sau persoane neocupate 

➢ 50 persoane vârstnice aflate în situații de dependența, mai ales persoanele 

vârstnice care locuiesc singure si/sau nu sunt autonome și nu beneficiaza de 

sprijin în gospodarie 

Persoanele din grupul tinta sunt localizate în comunitatea marginalizata din 

teritoriul acoperit de SDL Regiunea Rediu Prajeni, comunitate care include 9 comune 

din judetul Iasi – GROPNITA, MOVILENI, PLUGARI, REDIU, ROMANESTI, SIPOTE, VALEA 

LUPULUI, VLADENI și judetul Botosani- PRAJENI. Grupul tinta al proiectului este 

localizat 100% în mediul rural. 

La nivelul beneficiarilor, tinta de gen asumata este de nimim 35% femei, tinta 

urmarita în special în componenta de ocupare. 

2.4 Activitățile proiectului 

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, în cadrul proiectului se vor desfașura 

următoarele activități propuse, în termenul stabilit în cererea de finantare pentru 

proiectul Servicii integrate pentru comunitatea marginalizata din Regiunea Rediu-

Prăjeni,  cod  proiect  139881: 

❖ Activitatea 1 - PROMOVAREA PROGRAMULUI DE SERVICII LA NIVELUL 

COMUNITATII MARGINALIZATE 

− Sub-activitatea 1.1. Promovarea serviciilor, mobilizarea comunitatii și 

inregistrarea grupului tinta 

❖ Activitatea 2 - DEZVOLTAREA și FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE, MEDICALE 

și MEDICO SOCIALE 
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− Sub-activitatea 2.1 Servicii sociale furnizate prin Punct unic de acces 

la servicii 

− Sub-activitatea 2.2 Dezvoltare și furnizare servicii în Centrul de Zi 

Divina Providenta 

❖ Activitatea 3 - DEZVOLTAREA și FURNIZAREA DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

EDUCATIEI 

− Sub-activitatea 3.1 Program de servicii educationale 

❖ Activitatea 4 - SPRIJIN PENTRU ACCESUL SI/SAU MENTINEREA PE PIATA MUNCII 

− Sub-activitatea 4.1 Program de servicii de ocupare pentru accesul 

si/sau mentinerea pe piata muncii 

❖ Activitatea 5 - SUSTINEREA ANTREPRENORIATULUI, INCLUSIV A OCUPARII PE 

CONT-PROPRIU 

− Sub-activitatea 5.1 Program de dezvoltare antreprenoriala și acordare 

microgranturi 

❖ Activitatea 6 - IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR DIN 

GRUPUL TINTA 

− Sub-activitatea 6.1. Actiuni de imbunatatire conditii de locuire 

❖ Activitatea 7 - MANAGEMENT și ADMINISTRARE PROIECT – ACTIVITATE 

TRANSVERSALA 

− Sub-activitatea 7.1 Managementul proiectului 

 

 

  



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni    

POCU/827/5/2/139881 

 
 
 

Lider – Comuna Gropnița – CIF 4540534  
Partener 1 – Școala Profesională Gropnița – CIF 17140750 

Partener 2 – Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni – CIF 30989967 
                              Partener 3 – Asociația Divina Providența – CIF 38055801                          12 

 

3. ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI PROMOVARE 

Informarea potențialilor membri ai grupului țintă al proiectului  cod SMIS  139881, 

presupune derularea unor activități complexe de informare, comunicare și 

promovare în rândul publicului vizat, în scopul conștientizării și creșterii gradului de 

interes al potențialilor beneficiari. 

Activitatea de informare și conștientizare din cadrul proiectului vizează minim 250 

de potențiali beneficiari care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse în proiect. 

Informarea potențialilor membri ai grupului țintă și promovarea serviciilor integrate 

furnizate în cadrul proiectului sunt subscrise Activităţii nr. 1. Promovarea 

programului de servicii la nivelul comunității marginalizate.  

Acestea vor fi realizate de Expertul acțiuni de promovare și recrutare, în colaborare 

cu Expertul comunicare și relaționare grup țintă, Facilitatorul de dezvoltare 

comunitara, cu sprijinul coordonatorilor de partener și a managerului de proiect. 

Activitățile de informare și promovare ale proiectului  vor fi organizate respectând 

prevederile din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 

2014-2020 în Romania, Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 

2014-2020, Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor POCU 

OS 5.2, Manualul Beneficiarului, Cererea de finanțare pentru proiectul Servicii 

integrate pentru comunitatea marginalizata din Regiunea Rediu-Prăjeni,  cod proiect  

139881, Contractul de finanțare cu anexele aferente. 

3.1 Măsuri de informare și publicitate obligatorii 

Pe parcursul implementării proiectului, toți partenerii implicați vor trebui să 

respecte și să aplice măsurile de informare și publicitate obligatorii dictate de către 

Manualul de Identitate Vizuală, precum și de condițiile din Contractul de finanțare 

POCU/827/5/2/139881. 

 

Partenerul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni va pune la dispoziția tuturor partenerilor 

proiectului prezenta metodologie și se va asigura de respectarea acesteia și de 

implementarea planului de promovare într-un mod unitar, de toți partenerii 

proiectului.  

1) Publicarea de anunțuri/comunicate de presă la începutul şi la finalizarea 
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proiectului – model comunicat Anexa nr. 3 la prezentul document; 

2) Realizarea unei conferințe inițiale de lansare a proiectului și a unei conferințe 

de finalizare a proiectului; 

3) Expunerea unui afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3), 

inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor 

vizibil publicului – model afiș Anexa nr. 2 la prezentul document; 

4) Utilizarea pentru toate materialele de comunicare realizate în cadrul 

proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman identitatea 

vizuală conform Anexei nr. 1 la prezentul document. Prin materiale de 

comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, 

comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în 

presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau 

orice alte produse prin care este promovat proiectul și rezultatele acestuia; 

5) Respectarea indicațiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 

Instrumentele Structurale 2014-2020 în România; 

6) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să 

menţioneze pe ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, 

editorul materialului, data publicării, elementele de vizibilitatea menţionate 

la alin. (4), precum și textul „Conținutul acestui material nu reprezintă în 

mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României”; 

7) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea 

mai vizibilă pentru public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 

50mm) care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla 

Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 

2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele proiectului, 

menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020” și o afirmaţie aleasă de Autoritatea de Management, care să 

sublinieze contribuţia intervenţiei realizate din instrumente structurale, după 

caz. Pentru produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care 

informaţiile nu ar fi suficient de vizibile și inteligibile, se utilizează cel puţin 

sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale. 

8) Fonturi recomandate a fi utilizate in comunicarea scrisa: Arial, Auto, Calibri, 
Garamond, Tahoma, Trebuchet, Verdana, Ubuntu. Pentru parcurgerea cu 
usurinta a documentelor si perceptia optima a mesajelor transmise, se 
recomanda urmatoarele marimi de fonturi (pentru format A4): 24 puncte: 
Titlu, 18 puncte: Subtitlu, 16 puncte: Titlu intermediar, 14 puncte: Titlul de 
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paragraf, 12 puncte: Corp de text. 
 

3.2 Metode de  promovare specifice proiectului 

Pentru asigurarea vizibilității programului și pentru promovarea serviciilor integrate 

incluse în proiect se va realiza: 

➢ distribuirea de informații către și prin intermediul actorilor și factorilor de 

interes, instituții aflate în contact direct cu populația – UAT-uri, unităţi de 

cult, cabinete medicale, agenți economici, scoli, biserici, beneficiari etc; 

➢ întâlniri cu factorii relevanti din teritoriu care pot sprijini actiunea și care ii 

pot potenta și multiplica efectele, contactarea potentialilor beneficiari și 

prezentarea serviciilor oferite, informare cu privire la conditii de acces;  

➢ 10 actiuni concrete de implicare civica și voluntariat în interesul comunitatii 

marginalizate. În toate aspectele de interventie ale proiectului vor fi 

analizate și identificate spatiile de actiune comuna - probleme ce pot fi 

abordate și solutionate cu implicarea comunitatii. Vor fi derulate: 

o actiuni civice de implicare în identificarea și prezentarea de cazuri 

sociale ce pot deveni beneficiari ai proiectului; 

o actiuni de voluntariat în intervențiile de locuire - igienizare spatii 

comune, acțiuni de ecologizare, voluntariat în intervențiile de locuire 

prevăzute în proiect; 

o actiuni civice și de voluntariat în valorificarea varstnicilor și implicarea 

lor în activitati socio-culturale 

o actiuni civice și de voluntariat în cunoasterea/acceptarea și integrarea 

persoanelor cu dizabilitati inclusiv a persoanelor de alta etnie s.a. 

o actiuni de promovare a rolului femeii în sensul intaririi/valorificarii 

pozitiei acesteia în comunitate, inclusiv descurajarea/reducerea 

fenomenului violentei domestice la nivelul comunitatii s.a. 

 

Toate actiunile vor fi programate și organizate cu sprijinul și implicarea institutiilor 

și actorilor locali, sens în care vor fi identificate și dezvoltate parteneriate 

locale/acorduri de sustinere cu organizatii, servicii publice, agenti economici, alti 

factori/actori locali ce pot prelua, continua și sustine actiunile proiectului. Actiunile 

derulate au rolul a crea o constiinta a spatiului comun în care fiecare membru al 
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comunitatii este parte activa atat a problemei comunitatii cat și a solutiei. Exemplu 

de actiuni concrete sustinute în proiect: 

✓ stimularea voluntariatului în randul tinerilor pentru actiuni destinate 

varstnicilor; 

✓ actiuni de sprijin social pentru varstnicii singuri, manifestari artistice, 

culturale destinate varstnicilor, ateliere tematice cu participarea varstnicilor 

și copiilor/voluntarilor s.a – cu sprijinul volunatrilor Asociatiei Divina 

Providenta, implicarea activa a unuitatilor de cult locale, alti factori 

interesati; 

✓ stimularea voluntariatului la nivelul comunitatii în probleme de interes comun 

ce vizeaza igiena, curatenia spatiilor comune: actiuni de ecologizare spatii 

verzi, actiuni de igienizare spatii comune – actiuni cu sprijinul institutiilor cu 

responsabilitati în protectia mediului locale/judetene. 

 

Prin contactul permanent cu actorii locali se urmareste desfasurarea de 

actiuni/activitati care duc la sustenabilitatea proiectului prin 

prezentarea/dezbaterea/analiza rezultatelor obtinute, în scopul 

preluarii/multiplicarii rezultatelor, identificarea de noi oportunitati de 

dezvoltare/imbunatire a conditiilor de trai a populatiei din teritoriul GAL Regiunea 

Rediu-Prajeni.  

O atentie deosebita va fi acordata contactarii și informarii directe a agentilor 

economici locali și proximi cu privire la masurile de ocupare dezvoltate în proiect. 

Vor fi realizate vizite la sediul acestora, se vor organiza sedinte și intalniri de lucru 

la sediile partenerilor în scopul: 

✓ prezentarii detaliate a planului de actiune în domeniul masurilor de ocupare 

dezvoltate în proiect: categorii de beneficiari inclusi, servicii oferite, profil 

ocupational și calificari incluse în oferta de formare etc; 

✓ identificarii necesarului de forta de munca la nivelul agentilor economici, 

strategii de dezvoltare și profilul posturilor necesare - toate acestea în 

vederea orientarii și adaptarii serviciilor catre necesitatile reale ale 

potentialilor angajatori 

✓ informarii cu privire la instrumentele de sprijin pe care le pot accesa la SPO 

prin angajarea beneficiarilor proiectului conform OU nr 60/2018 în cadrul 

acestor actiuni, vor fi identificate/evaluate/analizate oportunitatile și 
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interesele comune în scopul dezvoltatrii și diversificarii economiei locale sens 

în care vor fi realizate/incheiate parteneriate și protocoale de colaborare 

intre administratorul schemei de antreprenoriat și reprezentanti ai mediului 

de afaceri local/judeten/regional interesati și activ implicati în sustinerea 

activitatilor proiectului (agentii economici locali și proximi, organismele 

suport în domeniu -asociatii profesionale, organizatii patronale, grupuri de 

lucru etc).  

Parteneriatele dezvoltate constituie o resursa suport pentru dezvoltarea economica 

locala pusa la dispozitia comunitatii marginalizate și contribuie la sustenabilitatea 

actiunilor și maximizarea impactului proiectului asupra mediului economic local. 

3.3 Acțiuni de informare și promovare 

Acțiunile de informare și promovare  se vor desfășura la nivelul fiecărei comune din 

teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni, respectiv în comunele Gropnița, Movileni, 

Plugari, Rediu, Românești, Șipote, Valea Lupului, Vlădeni (județul Iași) și comuna 

Prăjeni (județul Botoșani), în vederea asigurării de șanse egale de participare a 

persoanelor din întreg teritoriul în care se implementează proiectul. 

În vederea informării grupului țintă vizat în proiect se vor utiliza următoarele canale 

de comunicare: 

− Întâlniri de lucru; 

− Deplasări în teritoriu - în cadrul cărora vor fi diseminate materiale de 

informare (pliante) adresate potențialilor membri ai grupului țintă din proiect 

și vor fi afișate anunțuri de informare cu privire la condițiile de accesare a 

proiectului, la sediile UAT-urilor din teritoriu GAL Regiunea Rediu-Prăjeni; 

− Pagina web - publicarea pe pagina web a beneficiarului și partenerilor 

proiectului a anunțurilor și articolelor de informare cu privire la activitățile 

dedicate beneficiarilor, care urmează să fie desfășurate în proiect; 

− Poșta electronică – transmiterea de e-mail-uri personalizate cu privire la 

serviciile incluse în proiect, precum și cu privire la metodologia de selecție a 

grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul 

proiectului; 

− Contactarea telefonică – a potențialilor membri ai grupului țintă al proiectului 

cu privire la serviciile incluse în proiect, precum și cu privire la metodologia 

de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi 

sprijinite în cadrul proiectului; 
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− Mass Media – pentru informarea publicului în mediul online și offline, utilizând 

presa scrisa și online: anunțuri de presă, comunicate, ș.a. 

− Canalele social media – precum pagina de Facebook a partenerilor proiectului; 

− Altele. 

 

Campaniile de informare și conștientizare au drept scop pe de o parte informarea 

persoanelor din teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni cu privire la oportunitățile și 

beneficiile oferite în cadrul proiectului, programul de formare profesională și 

concursul de planuri de afaceri, iar pe de altă parte, recrutarea, selecția și 

înregistrarea persoanelor eligibile în proiect. 

 

Campania de informare și conștientizare  pentru atragerea GT va fi organizată și 

susținută de experții parteneriatului, fiind supervizată de Coordonatorii de activități 

și de Managerul proiectului. Prin intermediul acestor campanii sunt definite și 

canalele prin intermediul cărora se creează drum pentru accesul GT în proiect și 

modalitățile de interacțiune cu experții. 

 

Acțiunile vizate prin campaniile de informare și conștientizare a Grupului Țintă: 

• publicarea prezentei metodologii de informare și promovare pe website-ul 

comunei Gropnița și pe website-ul partenerului GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

• distribuirea și multiplicarea informației, a anunțurilor de selecție a grupului 

țintă la nivelul instituțiilor, autorităților locale și agenților economici aflați în 

contact cu populația, inclusiv prin intermediul membrilor GAL  

• promovare în mediul online și la fața locului 

• informarea cu privire la începerea procesului de selecție, posibilitatea 

depunerii dosarelor personale de candidatură 

• acordarea de suport telefonic și pe email pentru pregătirea dosarelor de 

candidatură 

• comunicarea rezultatelor selecției fiecărui candidat în parte 

• desfășurarea de campanii la fața locului în unitățile administrativ teritoriale 

vizate, prin care se vor promova beneficiile aduse de înscrierea copiilor, 

bătrânilor și adulților la activitățile proiectului  

• publicarea de comunicate pe rețelele de socializare 

• realizarea de comunicate și prezentări care să fie distribuite în mediul online 

• crearea de pagini pe rețelele de socializare 
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• realizare bannere online, comunicate, prezentări etc. care să fie distribuite 

în mediul online 

• conferința de începere a proiectului 

• activități de informare și publicitate prin pagina web a proiectului, 

distribuirea de materiale de informare și publicitate etc. 

• conferința de finalizare a proiectului 
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4. Plan de promovare al proiectului   

 

 

1. Analiza de piața/Contextul actual 

Principalele probleme cu care se confruntă populația din comunitatea 

marginalizată sunt legate de: sărăcie – diverse nevoi sociale, lipsa accesului la 

servicii de baza, educație și abandon școlar/risc crescut de părăsire timpurie a școlii, 

ocupare și integrare pe piața muncii. 

 

2. Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitatea marginalizata din 

teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL Regiunea Rediu-Prăjeni, 

prin implementarea de masuri integrate. 

 

3. Tipuri de măsuri: 

A. Servicii sociale– adresate unui număr de 250 beneficiari, copii și 

adulți aflați în risc de sărăcie și excluziune socială; 

B. Investiţii în componenta de locuire - lucrări de intervenție de 
care beneficiază 50 de persoane vârstnice; 

C. Servicii educaționale - adresate unui număr de 75 copii – elevi din 

ciclul primar și gimnazial din teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni, 

aflați în risc de sărăcie și excluziune socială; 

D. Servicii de acces si/sau menținere pe piața muncii - adresate unui 

număr de 125 persoane adulte, șomeri, persoane neocupate, aflate 

în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

 

4. Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea 

proiectului include cele 9 unități administrative teritoriale - teritoriul acoperit de 

Strategia de Dezvoltare Locală GAL Regiunea Rediu-Prăjeni. 

 

5. Indicatorii prestabiliți de realizare: 

• Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială care beneficiază de servicii integrate; 

• Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială funcționale care beneficiază de sprijin; 

• Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 
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socială care beneficiază de sprijin; 

• Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: 

din zona rurală sau orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori. 

 

6. Analiza SWOT 

 

 

 

Puncte tari: 

Teritoriul vizat în proiect constă într-

o populație numeroasă din zonele 

marginalizate care se încadrează în 

grupul țintă 

 

 

Puncte slabe: 

Lipsa de acces a populației la 

anumite forme de mediatizare a 

procesului de selecție a grupului țintă 

 

 

Oportunități: 

Comunitățile marginalizate aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială 

vor  beneficia de sprijin; 

Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală 

 

 

Amenințări: 

Reticența persoanelor de a se înscrie 

în Grupul Țintă pentru a beneficia de 

servicii sociale, educaționale și de 

ocupare 

 

 

7. Mesajul: Servicii integrate puse la dispoziția persoanelor din comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Mesajul se adresează 

persoanelor (adulți, bătrâni și copii) cu domiciliul/reședința în teritoriul acoperit de 

Strategia de Dezvoltare Locală GAL Regiunea Rediu-Prăjeni; 

 

8. Metode de livrare a mesajului: 

- Afiș informativ 

La sediul beneficiarului și la sediul partenerilor va fi expus câte un afiș informativ 

care va conține detaliile minime despre proiect, vizibil în zona de acces. 

- Anunț de presă lansare și anunț de finalizare proiect 
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La începutul și la finalizarea proiectului vor fi publicate anunțuri de presă. 

- Conferință de lansare proiect POCU 

Va fi organizată o conferință de lansare în primele luni de activitate a proiectului 

POCU 

- Anunț de informare și selecție GT 

Va fi realizat un anunț de informare a Grupului Țintă din teritoriu, privind condițiile 

de accesare a serviciilor incluse în proiect. 

- Pliante informative 

Vor fi realizate pliante de informare a potențialilor beneficiari, ce vor fi distribuite 

în teritoriu în cadrul unei campanii de informare și conștientizare a Grupului Țintă. 

- Chat (discuție) 

Proiectului va fi promovat și prin viu grai în cadrul fiecărui partener. 

- Roll-up 

Vor fi realizate roll-up-uri ce vor fi folosite la evenimentele de promovare, la 

conferințe, dar și la sediul beneficiarului spre o informare continuă cu privire la 

proiectul în desfășurare 

- Placă permanentă 

Se va instala o placă permanentă într-un loc vizibil la fiecare locație a partenerilor 

implicați în proiect. 

- Autocolante 

Se vor aplica autocolante pe toate mijloacele fixe achiziționate prin proiect. 

- Acțiuni de promovare / informare / recrutare 

Se vor realiza 10 actiuni de promovare/ informare/ recrutare din care 1 intalnire de 

lucru cu reprezentantii UAT-urilor membre GAL si 9 actiuni in teritoriul GAL Regiunea 

Rediu – Prajeni.  

Se vor realiza vizite la sediile agentilor economici din teritoriul GAL Regiunea Rediu 

– Prajeni in vederea informarii cu privire la masurile de ocupare din cadrul 

proiectului, precum si pentru identificarea necesarului de forta de munca. 

Se vor efectua deplasari in teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni la sediile 

institutiilor aflate în contact direct cu populația cu potential de multiplicare a 

informatiei – UAT-uri, unităţi de cult, cabinete medicale, agenți economici, scoli, 

biserici, post politie, in vederea distribuirii de pliante informative cu privire la 

serviciile oferite prin proiect si conditiile de acces in grupul tinta.  
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9. Grafic orientativ de programare a activităților 

 

 Perioada de implementare 01.07.2021 – 30.06.2023 

                                           Luna                                                               

Acțiunea                                                               

1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Afiș informativ                         

Comunicat de presă – lansare proiect                         

Conferință  lansare proiect                         

Anunțuri în social media (Facebook, 

website) 

                        

Pliante informative                         

Chat (discuție)                         

Roll-up                         

Placă permanentă                         

Autocolante                         

Acțiuni de promovare/ informare/ 

recrutare 

                        

Comunicat de presă – finalizare 

proiect 
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10. Rezultate așteptate 

- minim 250 persoane (50 persoane varstnice, 75 copii și 125 adulți) aflate în risc de 

sărăcie, selectate și înscrise în grupul țintă, care beneficiază de servicii sociale, 

educaționale și servicii de acces si/sau menținere pe piața muncii, investiții în 

componenta de locuire; 

- minim 10 subvenții acordate pentru înființarea de noi afaceri; 

- minim 32 de locuri de muncă ocupate de persoanele din zona marginalizată; 

- 1 afiș informativ; 

- 1 anunț lansare proiect; 

- 1 anunț finalizare proiect; 

- 1 conferință lansare proiect; 

- promovarea proiectului pe paginile de facebook și website-urile beneficiarului și 

partenerilor de proiect 

- anunțuri informare și selecție; 

- pliante informative GT; 

- roll-up-uri; 

- plăcuțe permanente; 

- 10 acțiuni de promovare 

- prezentare proiect power-point 

 

 

 

Întocmit,  
ILIE Nicoleta – Expert acțiuni de promovare și recrutare  

 
 
 

Verificat,  
ALUPEI Daniela – Coordonator activități 

 


