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                                                                                 Anexa 1 
 

RAPORT   
privind asigurarea respectării condițiilor de sustenabilitate  

în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019  
 

Perioada de sustenabilitate a proiectului: 03.01.2017 – 31.12.2021 

 

1. Date generale ale Promotorului de Proiect (PP) 

Numele PP Comuna Pianu 

Tip organizație (entitate publică/privată) Instituție publică 

Adresa oficială Sat. Pianu de Sus, Comuna Pianu, nr. 94, Jud. Alba 

Adresa de corespondență Sat. Pianu de Sus, Comuna Pianu, nr. 94, Jud. Alba 

Persoană de contact Petruse Marin Ioan 

Nr de telefon 0258761111 

Adresă de email marinipetruse@yahoo.com 

Codul proiectului PEC 026 

Adresa oficială Sat. Pianu de Sus, Comuna Pianu, nr. 94, Jud. Alba 

Adresa de corespondență Sat. Pianu de Sus, Comuna Pianu, nr. 94, Jud. Alba 

Persoană de contact Căruț  Mihai   

Nr de telefon  0258761111 

Adresă de e-mail  primariacomuneipianu@yahoo.com 
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2. Continuitatea activităților în perioada de sustenabilitate  
 

Nr. 
crt. 

Activități asumate prin 
proiect (Descriere) 

Activități realizate în perioada 01.01.2019-31.12.2019 
(Descriere) 

1. 
 

1 Managementul 
sustenabilității 
 
 
Activitatea are planificate 4 
subactiivtăți gândite să 
contibuie la asigurarea unui 
cadru unitar de organizare și 
furnizare a serviciilor . Toate 
subactivitățile aferente A1 
au fost organizate și 
desfășurate fără abateri de 
la planificare și au contribuit 
la atingerea obiectivelor, 
rezultatelor și indicatorilor  
asumați prin acordul de 
parteneriat și contractul de 
finanțare  
 

1.1 Stabilirea, responsabilizarea și implicarea echipei de sustenabilitate în desfășurarea activităților / serviciilor  
Cei 3 parteneri  au acționat împreună și în anul 2019 pentru menținerea nivelului de sustenabilitate asumat, precum și pentru 
extinderea/replicarea unora  dintre structuri  și servicii . 
Fiecare membru al echipei și-a respectat atribuțiile și responsabilitățile conform  Fișelor de post și au indeplinit sarcinile conform termenelor 
limită stabilite de echipa de management.    
În perioada de raportare  echipa a desfășurat întâniri de luru periodice în cadrul cărora a  analizat stadiul de realizare a activităților stabilite prin 
Planul de sustenabilitate. 

1.2 Elaborarea și aplicarea Planurilor de lucru semestriale  
În cadrul acestei subactivități a fost realizat Planul de activități  care conține subactivitățile, graficul de desfășurare a acestora precum și 
responsabili pentru desfășurarea acestora. În perioada de raportare s-au elaborate Planuri de lucru semestriale care au avut rolul de a planifica 
activitățile, precum și implicarea experților in implementarea acestora.  
Menționăm faptul că aceste instrumente de lucru  sunt valorificate de echipa  de management a sustenabilității și de echipa de implementare în 
planificarea lunară și chiar zilnică a sarcinilor care duc la realizarea rezultatelor  planificate. 

1.3 Monitorizarea, evaluarea și raportarea  sutenabilității   
Pe toată perioada de raportare s-a desfășurat procesul de evaluare și monitorizare al proiectului. Au fost culese informații referitoare la activitățile 
/subactivitățile desfășurate, au fost centralizate date și în urma concluziilor rezultate s-au luat măsurile necesare, astfel încât să nu existe abateri 
de la planificarea inițială. S-a elaborat un rapot intern privind asigurarea respectării condițiilor de sustenabilitate la nivelul proiectului Complex 
de Servicii integrate Pianu cod  PEC 026  pentru anul 2 de sustenabilitate.  

1.4 Promovarea rezultatelor etapei de sustenabilitate 
Site-ul proiectului a fost actualizat periodic cu informații privind stadiul de desfășurare al activităților și de atingere al rezultatelor. Periodic s-au 
elaborat și afișat pe site-ul proiectului știri, comunicate de presă pentru promovarea evenimentelor desfășurate, dar și situații statistice și 
rapoarte beneficiarii de activități și serviciile  furnizate.   
 

Rezultate obținute/A1. 
3  parteneri au asigurat atingerea obiectivelor și rezultatelor conform Planului de sustenabilitate aferent perioadei 3.01.2019 – 31.12.2019â 
1 echipă de management a asigurat  managementul sustenabilității și extindere structurilor complexului 
1 echipă de proiect asigurată de către P1, P2 și P3  în vederea atragerii resurselor umane necesare  implementării corespunzătoare a activităților. 
24 de  experți implicați în desfășurarea activităților conform Planului de sustenabilitate și angajamentelor luate prin contractele de finanțare 
1 set de documente relevante  reflectă rezultatele obținute în perioada de raportare ( ianuarie –decembrie 2019) 
1 site al proiectului (butonul sustenabilitate) a fost actualizat periodic cu informații relevante  despre  activitățile desfășurate  
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Nr. 
crt. 

Activități asumate prin 
proiect (Descriere) 

Activități realizate în perioada 01.01.2019-31.12.2019 
(Descriere) 

2 2.Rețea de asistență socială 
școlară  
 
 
 
Activitatea 2 este formată 
din 7 subactivități care s-au 
desfășurat conform 
angajamentelor asumate. 
Dintre acestea le prezentăm 
pe cele mai relevante și care 
au condus la replicarea de 
bune practice și rezultate de  
success obțnute cu 
finanțare FRDS.  Precizăm 
faptul că prin rețea se 
actionează atât la nivel de 
structuri școlare, în calitate 
lor de părți componente ale 
școlilor asociate, cât și la 
nivel de elev și familia din 
care face parte. 

2.1 Redefinirea rețelei și a procedurii de lucru.   
Această structură  mobilă a complexului  s-a  redefinit începând cu anul 2019 prin includerea de noi subactivități și servicii adaptate nevoilor 
beneficiarilor . Totodată, rețeaua a vizat dominat copiii din mediul rural, marcați de risc sporit de abandon școlar . 
În anul 2019 rețeau a funcționat  11 structuri școlare, dintre care 2 în Alba Iulia cu resurse din venituri proprii , și  9 în sate din comunele Pianu și  
Săsciori ( Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari,  Purcăreți ,Căpîlna, Răchita, Loman,Tonea și Pleși cu finanțare nermabursabilă  
din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa 6. S-a lucrat cu două echipe mobile, una de animatori socio educativi și alta de experți în 
asistență socială, sociologie, consiliere școlară și psihopedagogie care au făcut deplasări 5 zile / săptămână în structurile școlare furnizând servicii 
și intervenții individualizate și de grup. 

2.2 Caravana de incluziune școlară prin animație socio-educativă  
Animația scoio educativă este mijlocul prin care se susține incluziune școlară și socială pentru elevii din grupul nostru tintă. Sunt stabilite 8 tipuri 
de acțiuni de animație care să contribuie  la dezvoltarea competențelor cheie: comunicare în limba română; sociale, civice și de exprimare 
culturală. Se impune precizarea că pentru fiecare tip din aceste competențe s-a  pornit de la Profilul de formare al absolventului / diferite niveluri 
de studiu așa cum sunt acestea definite în documentele  Ministerului Educației Naționale. 
2.3 Unitate mobilă de sprijin pentru educaţie  de calitate 
A2.3 reprezintă modalitatea găsită pentru asigurarea de personal de sprijin pentru creșterea calității serviciilor educaționale, precum și de 
asigurare de echipamente tehnice necesare unui proces educațional modern. In timpul semestrelor școlare acțiunile au loc în structurile 
școlare/satele țintă, iar în vacanță de vară pe Vârful Recea.  Pe baza unui Plan de acțiune convenit cu școlile țintă, echipa multidisciplinară de 
experți (asistent social, consilier de orientare școlară, psihopedagog) au furnizat servicii pentru copiii marcați de analfabetism funcțional. 
 

2.3 Excursii educaționale  
Excursiile educaționale vizează dezvoltarea capacității cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de istorie, literatură, religie, geografie, 
biologie, artă, cu specificul cadrului natural. Au fost organizate  5 excursii educaţionale planificate în 2019, cu un numar total de 199 şcolari, 
având scopul de a dezvolta capacități cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de istorie, literatură, religie, geografie, biologie, artă, 
cu specificul cadrului natural. Beneficiarii au fost elevi din structurile școlare Răchita, Căpâlna, Loman, Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari și 
Săsciori .Ei au descoperit prin participarea în teren şi aspecte concrete, din viața reală despre care știau doar noțiuni  teoretice predate la clasa, 
element important de învatare prin colaborare. Intinerarul excursiilor a cuprins un traseu de 265 km/excursie și a vizat localitațile Alba Iulia, Aiud, 
Turda şi Cluj Napoca. Principalele obiective turistice vizitate au fost:  Cetatea Alba Carolina; Muzeul de Științe Naturale (Aiud), Salina Turda și 
Gradina  Botanica Cluj Napoca. În urma fiecărei excursii, elevii susţinuţi de către cei 4 adulti însoţitori, au realizat un jurnal, modalitate de 
dezvoltare a capacității de exprimare a faptelor, trăirilor/ sentimentelor prin mesajul scris. Jurnalele. 
2.4 Amenajarea si valorificarea unui loc  de petrecere a timpului liber –Pianu de Jos 
A2.4  replică modelul de Loc de joacă organizat la Strungari cu finanțare FRDS prin proiectul Complex de Servicii Integrate Pianu ,cod  PEC 026. 
Este o intervenție prin care  asiguram un spațiu  organizat de desfășurare a acțiunilor de educație în aer liber. Amenajarea locului de joacă a 
demarat la mijlocul anului 2019 și se va finaliza în luna mai 2020. 
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Nr. 
crt. 

Activități asumate prin 
proiect (Descriere) 

Activități realizate în perioada 01.01.2019-31.12.2019 
(Descriere) 

Rezultate obținute / A2  

 

În anul  2019 de rețea au beneficiat  338 de copii din 255 de familii din satele izolate de munte. S-au furnizat 
servicii integrate în funcție de  deficitul de integrare școlară identificat . Pentru identificarea deficitului 
educațional și a nivelului de analfabetism funcțional s-au elaborat și aplicat  Fișe  de evaluare proiectate pe 
baza competențelor generale și specifice prevăzute în programale școlare și în profilul de formare aferent 
nivelului de școlarizare din care au provenit beneficiarii. Pornind de la  situațai educațională identificată ,  
fiecare  elev a beneficiat de cel puțin 3 servicii din cele reflectate în grafic, metodă care a contribuit mult la 
reducerea deficitului de integrare școlară și a analfabetismului funcțional, respectiv:  
338 – Informare socială pe teme de interes care să asigure îmbunătățirea nivelului de cunoștințe  în 
domenii/ tematici relevante pentru integrarea socială și școlară: familie,   individ, grup , comunitate/ 
societate; libertate și   responsabilitate civică și comportamente prosociale etc.  
252 – au beneficiat de acțiuni de învățare  prin Animație  socio educativă pentru dezvoltarea nivelului de 
autocunoaștere , îmbunătățirea gradului de folosire a regulilor de funcționare a grupurilor, precum și a  
comportamentului moral -civic . S-au organizat și desfășurat acțiuni  de dezvoltare a cunoștințelor și 
deprinderilor civice relaționate cu conținutul   programei școlare,  fișele de lucru reflectând competențele  
generale și cele specifice unde s-au identificat dificultăți de cunoaștere și /sau de utilizare corectă a 
termenilor  /conceptelor care definesc un comportament civic adecvat.   
89 - servicii psihopedagogice relaționate cu dificultățile de învățare  , alfabetizare funcțională, realizarea de 
raționamente și selectarea de informații relevante  și motivarea pentru schimbarea nivelului de cunoștințe 
la disciplinele cu rezultate școlare  slabe, demers care contribuie la integrarea lor școlară . 
69- evaluare și consiliere școlară și vocațională, demers care  a contribuit la integrarea școlară și orientarea 
spre ocupații relaționate cu Codul identificat și stilul de învățare.  Procesul de consiliere  școlară este adresat 
elevilor din clasele I-VI , iar cel de consiliere vocațională celor  din clasele VII și VIII. 

 

3 3. Campus școlar  

Strungari Strungari 

Campusul este format din 3 
structuri care oferă servicii 
sociale și educaționale 
pentru copiii din satul 
Strungari aflați în rsic de 
abandon școlar ( Centrul de 
zi) și cei care nu au condiții 

3.1 Centrul de zi pentru copii  
Pentru perioada de raportare au fost identificate nevoile pentru  33 de beneficiari  din satul Strungari , precum și din alte sate aparținătoare de 
comunele Pianu și  Săliştea precum şi a oraşului Cugir, județul Alba.Pentru fiecare caz s-a întocmit ancheta socială și a fost organizat 
dosarul/portofoliul  individual.  
În perioada de raportare s-au furnizat servicii: sprijin diferențiat în efectuarea temelor;  acoperirea  nevoilor de hrană; consiliere socială; asistență 
diferențiată pentru recuperarea  școlară a copiilor cu deficit de învățare; socializare şi petrecere a timpului liber; reintegrare socială. Furnizarea 
serviciilor s-a făcut diferențiat, în funcție de nevoile identificate și potențialul  fiecărui copil . 

3.2 Centrul educativ  cu cazare săptămânală ”Casa din munte”  
Pentru perioada de raportare au beneficiat  de  serviciile centrului  25 de elevi. În timpul derulării activităţii au fost revizuite planurile de 
intervenţie pe baza cărora s-a făcut asistarea şi acoperirea nevoilor fiecărui beneficiar pentru constatarea modificărilor apărute şi adaptarea 
serviciilor sociale integrate. Furnizarea de servicii s-a realizat diferențiat, fiecare beneficiar având acoperite nevoile. . Furnizarea serviciilor s-a 
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Nr. 
crt. 

Activități asumate prin 
proiect (Descriere) 

Activități realizate în perioada 01.01.2019-31.12.2019 
(Descriere) 

de frecventare a școlii în 
localitatea de domiciliu ( 
Centrul educativ  ”Casa din 
munte”) . Locul de 
petrecere a timpului liber 
folosit de toți elevii școlii din 
Strungari în timpul orelor de 
sport, iar în restul timpului 
de beneficiarii  campusului  
 

realizat pe baza unei Proceduri de implementare  utilizată de parteneri în toate proiectele de servicii integrate în care sunt prevăzute: duratele, 
standardele de organizare şi funcţionare a serviciilor /metodelor de intervenție, principiile de bună practică folosite, modalităţi de organizare, 
planificare şi raportare a echipei, 
Menționăm faptul că prin  serviciile de  cazare săptămânală furnizate prin ”Casa di munte” s-a eliminat riscul de abandon școlar al copiilor care 
nu au școală în satul de domiciliu și nici condiții să facă naveta din cauza particularităților geografice ael zonei montante ( distanța mare, lipsa 
infrastructurii  etc.)  

3.3 Loc de petrecere a timpului liber  
A3.3 asigură cadru organizat  şi sigur  de valorificare a contribuţiei jocului şi mişcarii la  dezvoltarea socială şi motorie a copiilor. Pe baza unui Plan 
de actiuni de educatie prin sport, miscare si joaca in aer liber  s-au organziat acțiuni pe grupe de beneficiari si nevoi de dezvoltare/ incluziune 
identificate. Principalelel muntații vizate și produse au vizat : dezvoltarea coordonării părților corpurlui; îmbunătățirea capacităților de exprimare 
și ascutare;  formarea de atitudini pozitive față de reguli ;  creșterea numărului de prieteni ; orientarea spațială și Dezvoltarea  capacităților 
imaginative / creative. 

Rezultate obținute / A3  

 
 

În cadrul Campusului   școlar a fost  asigurată o gamă complexă  de servicii  specifice centelor de zi și celor educative cu 
cazare săptămânală. Au fost  33 de beneficiari, dintre care 25 au avut asigurată și cazarea săptămânală. În funcție de 
nevoile identificate, cele mai relevante direcții de acțiune au fost:  
I. Supravegherea beneficiarilor în cadrul celor trei structuri ale campusului, acțiuni în cadrul cărora s-au folosit metode, 
tehnici și instrumente de lucru, de tipul: observația participativă, discuții tematice; exersarea învățării complementare 
etc. 
II. Susținerea beneficiarilor în efectuarea de teme. Identificarea deficitului educațional la materiile de bază și în funcție 
de acesta copiii au fost susținuți să înțeleagă temele primite și să le efectueze în ritmul individual de lucru. O atenție 
deosebită s-a acordat exersării cu beneficiarii a Fișelor de lucru, instrumente de învățare care conțin informații 
relevante despre rezultatele fiecărui beneficiar la Limba română și matematică 
III. Sprijin în efectuarea igienei personale și administrarea bunurilor date în folosință etc 
 IV. Furnizarea gamei de servicii necesare: beneficiarii din campus au primit servicii de supraveghere, îngrijire, 
îmbunătățirea nivelului de siguranță, confort și autonomie, sprijin diferențiat în efectuarea temelor, asigurarea hranei, 
cazare, informare socială, evaluare psihopedagogică și vocațională, consiliere vocațională, socializare și petrecerea 
timpului liber. Modul în care au fost furnizate serviciile, concluziile și recomandările pentru lunile urmatoare rezultă din 
Fișele de frunizare de servicii și Centralizatorul de servicii integrate completate de catre experți și organizate în 
portofoliul fiecărui beneficiar din Campusul Școlar Strungari.Tot în protofolii se găsesc și instrumentele de lucru utilizate 
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Nr. 
crt. 

Activități asumate prin 
proiect (Descriere) 

Activități realizate în perioada 01.01.2019-31.12.2019 
(Descriere) 

STRUCTURI NOU CREATE ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVCII INTEGRATE PIANU ÎN ANUL 2019   ( finanțate din FSE prin POCU 2014 -2020) 
Toate au demarat activitatea în luna martei 2019 și au asigurată finanțare inclusive ăentru anul scoalr 2010-2021.  

1 Centrul de zi 
pentru 
antepreșcolari  

Este o structură creată în cadrul Complexului de servicii integrate Pianu  de către partenerul CERESS într-un spațiu din domeniul public dat în folosință gratuită. 
Centrul de zi pentru antepreșcolari funcționează pe baza Legii creșelor și asigură servicii pentru antepreșcolarii din comuna Pianu. Au fost furnizate servicii de 
îingrijire, supraveghere, educație timpurie , asigurarea unei gustări și a mesei de prânz prin sistemul de catering .Zilnic educatorii specializați responsabili de 
cele două grupe au administrat Tabelul nominal de prezență al beneficiarilor și alte registre prevăzute de legislația în vigoare (stare de sănătate, meniul zilnic, 
observarea copiilor etc.). 

Rezultate /1:  
1 Centru de zi asigură servicii de îngrijire și educație timpurie conform planului de implementare și cerințelor legale  
1 Programă a activităților de educație timpurie elaborată pe 5 domenii de intervenție susține dezvoltarea beneficiarilor în relație directă cu precizările din Curriculum Național pentru 
Educație Timpurie 2019 și cu Reperele de dezvoltare ale copilului de la naștere până la 7 ani. 
11 antepreșcolari beneficiază de o gamă complexă de servicii specifice vârstei și nevoilor de siguranță și dezvoltare  
100 % părinții apreciază rolul și importanța Centrului de zi în îngrijirea și educarea copiilor antepreșcolari 

2 Grădinița după 
grădiniță Pianu  

În cadrul grădinițelor din Pianu de Jos și Pianu de Sus s-au format două grupe cu program prelungit denumite generic” Gradinița după grădiniță” . De ele în 
anul 2019 au beneficiat 23 de  preșcolari, iar  serviciile furnizate au fost relaționate cu  nevoile și specificul programului prelungit, inclusiv cele de hrană și 
somn. 

3 Grădinița pe 
Roți Răchita  

Denumită generic  ”Grădinița pe Roți” deoarece este organziată  în containere care nu au fundație / amplasamanet permanent, la Răchita  s-au organizat  
două grupe cu program prelungit iar preșcolarii au primit  următoareel servicii : supravegherea, îngrijirea și educarea comportamentelor prin acțiuni adaptate 
vârstei și stabilite luanr prin  Programa de educație timpurie și programul grupelor.  Instructorii educatori au administrat zilnic Tabelul de prezență pentru 
beneficiari și alte documente referitoare la furnizarea serviciilor, inclusiv la cele de hrană in sistem catering și somn, schimbarea lenjeriei, solicitarea și 
înregistrarea materialelor igienico sanitare etc 

Rezultate / 2 si 3  
1 Procedură de lucru reglementează funcționarea grupelor cu program prelungit 
4 grupe de preșcolari au primit servicii de îngrijire, supraveghere, masa de prânz și educație diferențiată prin program prelungit. 
46  de copii au beneficiat de  programul prelungit ,  demers important pentru dezvoltarea și incluziunea lor socială   
100% familiile din care provin beneficiarii au fost vizitate de către instructorii educatori și s-au desfășurat acțiuni de acomodare cu copiii   
46 de portofolii individuale conțin documente relevante ale acțiunilor desfășurate cu beneficiarii și se constituie în dovezi ale progresului acestora  

4 Școala 
după 
școală 

În luna martie 2019 a demarat Programului ”Școala după școlaă” , program avizat de ISJ Alba în baza Metodologiei MEN, pentru 4 grupe de elevi din ciclul primar.  
Au fost aplicate documentele de reglementare, fapt care a generat abordarea unitară a proceselor de planificare, organizare și desfășurare a acțiunilor de învățare 
remedială și complementară programei școlare, iar cele mai relevante acțiuni au vizat:  
a)  Identificarea deficitului educațional al fiecărui beneficiar pentru materiile de bază în vederea elaborării programei activităților de învățare în relație cu acesta.  
2.Lucrul cu beneficiarii. Timp 4 ore  x  4 zile în fiecare săptămână s-au furnizat servicii de supraveghere, servirea hranei sub formă de catering, sprijinirea 
individualizată în efectuarea temelor, implementarea măsurilor prevăzute în Programa activităților de învățare și în instrumentul de planificare individualizată 
pentru învățare remedială, precum și altele necesare relaxării și petrecerii timpului liber. 
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Nr. 
crt. 

Activități asumate prin 
proiect (Descriere) 

Activități realizate în perioada 01.01.2019-31.12.2019 
(Descriere) 

 

Rezultate/4  
4 grupe ale Programului ”Școala dupa școală” organizate în 4 structuri școlare susțin creșterea gradului de integrare școlară a elevilor cu deficit educațional 
1 Tabel nominal cu deficitul educational identificat la fiecare beneficiar asigură date relevante pentru proiectarea acțiunilor remediale de învățare  
48  de elevi  cu deficit educational au primit sprijin individual în vederea depășirii dificultăților de învățare și integrare social  
4 Programe a activităților de învățare elaborate lunar pe baza nevoilor beneficiarilor asigură lunar cadru unitar de acțiune asupa reducerii deficitului educațional  
4 Tabele nominale completate zilnic reflectă implicarea beneficiarilor în cadrul acestei subactivități 
46 % progres mediu obținut de beneficiari la Limba Romnță și  35 % la Matematică și explorarea mediului 

4. Informații privind respectarea obligațiilor de păstrare a dreptului de proprietate, ȋncheierea polițelor de asigurare, asigurarea costurilor de mentenanță și 

utilizarea în scopul în care au fost achiziționate în cazul echipamentelor/ mijloacelor de transport și/sau imobilelor construite/renovate/reabilitate și 

utilizarea acestora în interesul obiectivului general al proiectului și în scopul pentru care au fost finanțate și realizate. 

 

Echipamente/mijloac

e fixe care fac 

obiectul obligațiilor1 

Date privind 

proprietatea2 

Date privind asigurarea3 Date privind mentenanța4 Date privind utilizarea5 Observații6  

Constructii Comuna 

Pianu 

Polita F.2509788/27.06.2018 

F.2527154/28.06.2019. Asigurare constructie si 

bunuri incendiu si alte riscuri anul 2019 

Au fost asigurate conform 

detalierii din Bugetul local 

cheltuielile de mentenanta 

Sunt utilizate conform destinatiei 

pentru care au fost achizitionate in 

cadrul proiectului 

Sunt 

functionale 

Mijloace fixe Comuna 

Pianu 

Polita F.2509788/27.06.2018 

F.2527154/28.06.2019 

Asigurare constructie si bunuri incendiu si alte 

riscuri anul 2019 

Au fost asigurate conform 

detalierii din Bugetul local 

cheltuielile de mentenanta 

Sunt utilizate conform destinatiei 

pentru care au fost achizitionate in 

cadrul proiectului 

Sunt 

functionale 

Obiecte de inventar Comuna 

Pianu 

Polita F.2509788/27.06.2018 

F.2527154/28.06.2019. Asigurare constructie 
si bunuri incendiu si alte riscuri anul 2019 

Au fost asigurate conform 

detalierii din Bugetul local 

cheltuielile de mentenanta 

Sunt utilizate conform destinatiei 

pentru care au fost achizitionate in 

cadrul proiectului 

Sunt 

functionale 

 
1 Se menționează informații pentru toate echipamentele/mijloacele fixe, pe un rând, pentru PP, pe baza Listei de inventariere/a lt document, după caz. 
2 Se menționează proprietarul. 
3 Se menționează documentul (data, nr. contract/poliță asigurare, perioadă de valabilitate a asigurării, riscuri acoperite (de ex., incendii, inundații etc), după caz. 
4 Se menționează detalii privind asigurarea fondurilor de mentenanță pentru echipamente și/sau mijloace de transport și/sau imobilelor construite/renovate/reabilitate, după caz 
(de ex., trimiere la capitolul/subcapitolul bugetar din bugetul proiectului/altă informație de identificare). 
5 Se menționează informații privind utilizarea echipamentelor și/sau a mijloacelor de transport și/sau a imobilelor construite/renovate/reabilitate. 
6 Se menționează dacă echipamentele/mijloacele fixe sunt amortizate, conform legislației aplicabile și care este starea lor funcțională. 
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5. Informații privind asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute în cadrul proiectelor (de ex. ghiduri, strategii, propuneri de modificări legislative, instruiri 
etc). 
- Manualul animatorului socio-educativ realizat prin proiect, în perioada de sustenabilitate a fost salvat pe CD-uri și  distribuit în  cadrul evenimentelor 
publice organizate în anul 2019 ca și material suport pentru cadrele didactice și alți experți care lucrează cu copii  în grădinițe, școli, ONG, cluburi  de 
educație nonformală etc. Reamintim faptul că acesta  poate fi descărcat de către doritori  pe pagina www.complexpianu.ro  
 

6. Informații privind păstrare/arhivarea corespunzătoare a documentelor aferente proiectului. 
Documentele de implementare au fost arhivate conform legislației în vigoare și se păstrează în condiții de securitate la sediul de implementare.  
 

7. Informații privind asigurarea obligațiilor de publicitate a proiectului7 
Promotorul de proiect a respectat cerințele referitoare la placa permanentă care se află montată pe clădirea  complexului extinsă prin finanțare FRDS.  
În anul 2019 , periodic s-au publicat pe pagina web a proiectului informații referitoare stadiul de implementare al activităților asumate prin Planul de 
sustenabilitate, direcție în care s-a folosit un buton special denumit  ”Sustenabilitate ”  .  

 

8. Alte aspecte relevante privind sustenabilitatea  
Se anexează raportului documente  justificative ale aportului financiar alocat de către cei 3 partenerii în asigurarea sustenabilității proiectului. 

 
 

Declarația reprezentantului legal al PP 
 

Declar că, 

• sunt autorizat să semnez acest Raport; 

• informaţiile furnizate în Raport sunt efectiv realizate şi în conformitate cu prevederile asumate de PP în contractul de finanțare încheiat cu OP privind 

sustenabilitatea. 

 
Data întocmirii: 11.03.2010 
 
Numele, funcţia și semnătura reprezentantului legal al PP:  
 
Petruse Marin Ioan 
Primarul Comunei Pianu  
 
Ștampila PP:   

 
7 Se menționează informații (de ex., placa permanentă, publicarea pe site-ul/pagina web a proiectului a informațiilor privind continuitatea proiectului etc).  

http://www.complexpianu.ro/

