Data: 29.10.2020
Finalizare implementare proiect „Un viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul
Roșiorii de Vede”
POCU/20/4/2/102081
ASOCIATIA DE PRIETENIE ROMÂNO - FRANCEZA ROMFRA ALEXANDRIA,
în calitate de beneficiar, anunță finalizarea, în data de 29 septembrie a.c., a proiectului „Un
viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul Roșiorii de Vede”, cod proiect 102081,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de investiții
4.2 ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate”
Obiectivul general al proiectului a urmărit reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede,
județul Teleorman, prin implementarea de măsuri integrate, ce au vizat educația, ocuparea,
sănătatea, locuirea și implicarea civică.
Proiectul s-a desfășurat în parteneriat:
Partenerul P1 - S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L.
Partenerul P2 - SC KALYMED IMPEX S.R.L.
Partenerul P3 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, ALEXANDRU DEPĂRĂŢEANU ''
Partenerul P4 – S.C. B IQ CONSULTING S.R.L.
Partenerul P5 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, DAN BERINDEI ''
Partenerul P6 - MUNICIPIUL ROŞIORII DE VEDE
Rezultatele principale obținute în urma implementării proiectului:
Un Program integrat în vederea scăderii riscului de abandon școlar și îmbunătățirea
accesului la educație în zonele marginalizate ale Municipiului Roșiorii de Vede, prin oferirea
de servicii educațional,
- Un program de consiliere dedicat elevilor: 204 de participanți la sesiunile de
consiliere educațională; 3665 ore de consiliere educațională livrate în perioada de derulare
a proiectului.
- Un program de consiliere educațională dedicat părinților/tutorilor elevilor care
participă la activitățile educaționale incluse în proiect: 204 părinți participanți la
sesiunile de consiliere educațională; 1134 ore de consiliere livrate părinților/tutorilor pe
perioada derulării proiectului.
- Un program de tip after school dezvoltat: 204 de elevi participanți la activitățile de tip
after school; 14 luni și 3 săptămâni de derulare a programului after school; 175 de pachete de
rechizite distribuite elevilor.
- 10 sesiuni de educație financiară și dezvoltare personală organizate: 156 de elevi
participanți; 156 de suporturi de curs distribuite
- 3 tabere pentru elevi organizate și excursii tematice: 72 de elevi participanți la tabere;
50 de elevi participanți la excursii tematice
- 1 program de “Grădiniță estivala”: 19 preșcolari participanți, 1 lună/an, în fiecare din
cei 3 ani de derulare

Un program integrat de servicii active de ocupare pentru dezvoltarea capacității locuitorilor
din zonele marginalizate ale Municipiului Roșiorii de Vede de se integra pe piața muncii:
- Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru membrii grupului
țintă: 404 persoane informate si consiliate profesional; 713 ședințe individuale de
consiliere profesionala (379 ședințe consiliere individuală 1 si 334 ședințe consiliere
individuală 2); 67 ședințe de consiliere de grup (36 ședințe consiliere grup 1 si 31 ședințe
consiliere grup 2)
- 8 programe de formare/16 cursuri de calificare organizate, pentru ocupațiile de
Confecționer asamblor articole din textile (cod COR 8286.1.2, nivel de calificare 1) – 5
grupe; Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație - (cod COR 512321, nivel de
calificare 2) – 1 grupa; Brutar (cod COR 741201, nivel de calificare 1)- 0 grupă; Operator
introducere, validare și procesare date (cod COR 411301, nivel de calificare 2) – 3 grupe;
Operator la prepararea produselor zaharoase (cod COR 816026, nivel de calificare 2) – 2
grupe; Lucrător finisor în construcții (cod COR 713211, nivel de calificare 1) – 1 grupa;
Electrician în construcții (cod COR 741101, nivel de calificare1) – 1 grupă; Instalator
tehnico-sanitare și gaze (cod COR 713622, nivel de calificare 2) – 2 grupe; 316 cursanți
certificați (98,5 % din numărul participanților la cursuri); 316 subvenții acordate
participanților la cursurile de calificare
- Un program de ucenicie la locul de muncă, în meseria de Confecționer asamblor
articole din textile derulat: 2 stagii de ucenicie cu durata de 12 luni fiecare, pentru
ocupația de confecționer-asamblor articole din textile (cod COR 8286.1.2, nivel de calificare
1); 20 participanți la stagiile de ucenicie; 18 participanți la stagiile de ucenicie certificați
- Un program de instruire în competențe informatice derulat: 16 cursuri de inițiere in
competențe informatice organizate; 220 participanți formați în competențe informatice;
218 participanți la cursurile de inițiere în competențe informatice certificați ; 218 subvenții
acordate.
- Furnizarea de servicii de mediere si servicii suport în vederea ocupării: -398 pers.
beneficiare ale serviciilor de mediere; 398 planuri individuale de mediere inițiale întocmite;
17 job cluburi organizate; 9 târguri de locuri de muncă organizate; 303 persoane
participante la job-club-uri; 128 persoane dintre beneficiarii serviciilor de mediere –
ocupate
- Un program de educație financiară și dezvoltare personală organizat: 317 persoane
participante; 17 sesiuni de educație financiară și dezvoltare personală organizate; 317 de
materiale pe tema educației financiare tipărite si distribuite.
- Un program de stimulare a ocupării pe cont propriu și a dezvoltării antreprenoriale
derulat: 318 participanți formați în competențe antreprenoriale; 22 cursuri de competențe
antreprenoriale organizate; 309 participanți la cursurile de competențe antreprenoriale
certificați.
O schemă pentru demararea unor afaceri dezvoltată: 58 persoane consiliate individual în
domeniul antreprenorial; O Metodologie de derulare a concursului planului de afaceri; Un
proces evaluare și selecție planuri de afaceri realizat; 10 afaceri/PFA susținute cu acte si
proceduri necesare de înființare, asistate, monitorizate (5 S.R.L.-uri & 5 PFA-uri); 5 ajutoare
de minimis acordate; 5 premii pentru înființare PFA acordate
Furnizarea de servicii medicale membrilor comunității defavorizate

- Un centru de planificare familiala amenajat: 1 medic nominalizat pentru desfășurarea
activității; 319 persoane consiliate, 300 broșuri cu tema „Planificarea familială și bolile cu
transmitere sexuală” distribuite, 15000 prezervative distribuite.
- 147 Sesiuni de informare asupra metodelor de prevenție a bolilor și un stil de viață
sănătos: 593 persoane participante la sesiunile de informare asupra metodelor de prevenție
a bolilor și un stil de viață sănătos (373 adulți si 220 elevi), 565 persoane beneficiare de
consultații medicale preventive (361 adulți si 204 elevi),
Îmbunătățirea condițiilor de locuire ale membrilor comunității defavorizate: 40 locuințe
reabilitate (zugrăvire, înlocuire elemente de construcție deteriorate, care nu mai prezintă
siguranță, revizie instalație electrică și înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele ecologice,
înlocuirea elementelor de risc în exploatare/incendiu)
Acordarea de asistență juridică pentru reglementări acte:
persoane care și-au reglementat actele de proprietate

12 persoane asistate, 4

Organizare întâlniri de animare comunitară în scopul creșterii coeziunii sociale între
locuitorii zonelor marginalizate
- 25 întâlniri de animare organizate, 236 participanți la întâlnirile de animare comunitară,
170 kit-uri de materiale distribuite
- Organizarea programului “Integrare socială prin muncă”: achiziții unelte, răsaduri și
insecticide, plantarea răsadurilor de salată, castraveți si ardei; recoltarea salatei, castraveților
si ardeilor; 1 cultură/2019, 15 participanți înscriși;
- Desfășurarea unui cros în fiecare an de derulare proiect: 3 crosuri organizate pe
perioada implementării proiectului; 70 participanți
567 persoane (216 elevi, 15 preșcolari si 336 adulți) informate asupra conceptului de
egalitate de șanse
Valoarea totală a proiectului este 15.066.019,91 lei, din care asistența financiară
nerambursabilă este de 14.733.135,312 lei.
Data începerii și data finalizării proiectului: 21.08.2017– 29.09.2020
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.
Persoana de contact:
Sorin SFERLE, Manager Proiect
Telefon/Fax: (4) 0 347 401 546/ (4) 0 247 317 995
Email: sorin@romfra.ro

