În perioada 02.12.2012 - 01.12.2013, implementarea proiectului „Dezvoltarea de
programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale in scopul
îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii" a decurs conform planificării obţinându-se
următoarele rezultate finale:

I STUDII ŞI CERCETĂRI
Au fost realizate 2 seminarii la care au participat 107 persoane de la 21 de organizaţii din
9 judeţe din regiunea Centru şi regiunea de Nord-Vest.
 Au fost finalizate şi postate pe site-ul proiectului 5 studii calitative.
 A fost tipărit şi diseminat volumul „Ocupare şi incluziune socială"


II ACTIVITĂŢI DE FORMARE








325 cursanţi selectaţi în 12 serii de câte trei cursuri;
1102 ore de curs derulate;
325 suporturi de curs tipărite şi distribuite cursanţilor;
4 cursuri acreditate:
1 dosar de acreditare a Universităţii ca furnizor de formare profesională la Colegiul
Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
96% cursanţi certificaţi şi 718 certificate de formare distribuite.

III REŢEA PARTENERIALĂ „PREOCUP "
A fost constituită reţeaua partenerială PREOCUP şi a fost încheiat un Acord de parteneriat
cu 28 de actori relevanţi pentru domeniul furnizării de servicii sociale si de ocupare din
regiunile de dezvoltare Centru si Nord Vest
 A fost realizat seminarul „Aspecte ale facilitării accesului la educaţie si formare a
grupurilor vulnerabile", cu 63 participanţi din toate cele 12 judeţe ale celor două regiuni de
dezvoltare.
 150 de Newsletter-uri au fost distribuite membrilor reţelei parteneriale PREOCUP şi altor
furnizori de servicii sociale şi de ocupare.


IV PROMOVAREA PROIECTULUI
A fost constituit un site al proiectului, cu un grup de email si un forum pentru reţeaua de
comunicare.
 Pentru promovarea proiectului au fost realizate:
- două activităţi de lansare la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia în Sala
Senatului si la Cluj Napoca (68 de participanţi total);
- 3000 de fluturaşi de promovare, 280 mape de promovare distribuite participanţilor la
seminarii, 6 Bannere Rulabile;
- 3 anunţuri privind proiectul in ziarele Monitorul de Alba, de Cluj si de Târgu Mureş şi 6
comunicate de presă în ziarul Alba 24 şi în ziarul Unirea;
- 4 apariţii la postul local Alba TV, difuzate în datele de 23, (reluare 25, 26) şi 29, (reluare
02 şi 03 iulie) şi 21 decembrie 2011 şi 26 noiembrie 2013.


V ACHIZIŢII FEDR






Pentru 2 săli de curs s-au achiziţionat 50 calculatoare desktop cu soft licenţiat, mobilier,
2 videoproiectoare, 2 table inteligente, 1 sistem sonorizare şi o centrală de control acces şi
supraveghere video.
Pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor din proiect care necesită
deplasarea în locaţii exterioare universităţii s-au achiziţionat 7 laptopuri, 2 tablete grafice
(Ipad) şi 7 videoproiectoare.
Pentru realizarea activităţilor de studii şi cercetări din proiect s-au achiziţionat 10
calculatoare desktop şi soft licenţiat specific în domeniul asistenţei sociale şi sociologiei.



Pentru realizarea operaţiilor de copiere si tipărire a documentelor de proiect şi a
materialelor didactice s-au achiziţionat echipamente multifuncţionale.

