
 

 

 

 

 

Informații suplimentare pentru programări și 

înscriere în proiect: 

 

1. Agent de Ocupare – Fundația CRCR – Narcisa 

Marin – nr. telefon 0757 390 462  

2. Expert responsabil selecție si informare beneficiari 
campanie – Levi Simandi - As. GAL Poarta 

Apusenilor – nr. telefon 0774 062 588. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

INCLUZIV 

- Acțiuni complexe de  îmbunătățire a 

calității vieții, de creștere a coeziunii 

sociale și de dezvoltare economică 

pentru populația din CHEȚANI 

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de 

Romi în calitate de Solicitant împreună cu Comuna 

Chețani - Partener 1 și Asociația Grup de Acțiune 

Locală Poarta Apusenilor – Partener 2, implementează 

proiectul cu titlul  INCLUZIV - Acțiuni complexe de 

îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii 

sociale și de dezvoltare economică pentru populația 

din CHEȚANI Cod SMIS 2014+: 140013.  

 

INCLUZIV - Acțiuni complexe de  îmbunătățire a calității 
vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare 
economică pentru populația din CHEȚANI 
 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European, Fondul de 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României. 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului este:  

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune sociala si îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii 

sociale, îmbunătățirea mediului de viața si creșterea economica în 

comuna Chețani pentru 250 beneficiari. 

Grupul țintă vizat de proiect 250 beneficiari din satele comunei 

Chețani: Chețani, Hădăreni, Grindeni, Costa Grindului, Cordoș, Giurgis si 

Lint, minim 50 de persoane aparținând minorității rome. 

Persoanele fizice care vor face parte din grupul țintă al proiectului 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: 

1. Au domiciliul/reședința pe teritoriul Comunei Chețani. 

2. Beneficiarii proiectului sunt in RISC DE SARACIE sau 

EXCLUZIUNE SOCIALĂ, încadrându-se întru-una din cele 3 

situații: 

a) în risc de sărăcie - persoane care au un venit disponibil 

echivalat situate sub pragul riscului de sărăcie, stabilit la 

60% din mediana la nivel național a venitului disponibil; 

b) se confrunta cu o depravare materiala severa - dispun de 

condiții de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor; 

c) trăiesc în gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii 

– persoane cu vârsta intre 0 si 59 ani care locuiesc in 

gospodarii cu adulții (18-59 ani) ce au lucrat in anul anterior 

la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

 

 

Serviciile oferite în cadrul proiectului sunt: 

2. Servicii si masuri integrate de Ocupare si Antreprenoriat - aceste 

servicii vor fii acordate unui număr de 125 de beneficiari dintre care 65 

vor beneficia de cursuri de formare profesională, 50 de mentorat, 

consultanță în Antreprenoriat. 

3. Servicii si masuri integrate de îmbunătățire a mediului de locuire - 

aceste servicii vor fii acordate unui număr de 100 de beneficiari  

4. Masuri si acțiuni pentru promovarea in comunitate a 

multiculturalismului, voluntariatului, egalității de șanse si 

nondiscriminare - aceste servicii vor fii acordate unui număr de 150 de 

beneficiari.  

Fiecare persoana va beneficia de minimum 2 servicii/masuri din 

cele propuse in intervenția proiectului.  

Documentele solicitate la înscriere: 

- Carte de identitate – copie conform cu originalul 

- Certificat de naștere – copie conform cu originalul 

- Certificat de căsătorie - copie conform cu originalul – daca este 

cazul 

- Ultima diplomă de studii – copie conform cu originalul – în cazul 

serviciilor de ocupare și antreprenoriat. 

- Adeverință ANAF, adeverință șomaj, adeverință VMG,  

alte documente care să demonstreze încadrarea în  

situația de ”Persoană în risc de sărăcie sau  

excluziune socială” 


