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PROGRESUL PROIECTULUI PE SCURT 

 

 

 

IANUARIE 2019: 

 

 A fost constituită echipa locală la nivelul județului formată din: coordonator județean, expert 

implementare local, responsabil financiar și responsabil resurse umane și întocmite fișe de post 

pentru fiecare. 

 20 de asistenți maternali din rețeaua activă au fost informați telefonic cu privire la proiect. 7 

persoane au solicitat informații (telefonic sau la sediul instituției) cu privire la profesia de 

asistent maternal. Pe site-ul instituției a fost postată o informare cu privire la recrutarea și 

angajarea de noi asistenți maternali.  

 A fost angajată o persoană ca asistent maternal profesionist în cadrul proiectului.  

 Au fost transmise documentele solicitate pentru pregătirea Cererii de rambursare nr. 2.   

 La nivelul lunii ianuarie era rambursată suma aferentă primei cereri de rambursare reprezentând 

cheltuieli cu plata salariilor asistenților maternali angajați ai D.G.A.S.P.C. Hunedoara în 

perioada ianuarie 2014 – august 2018. 

 

 

FEBRUARIE 2019: 

 

 20 de asistenți maternali din rețeaua activă au fost informați telefonic cu privire la proiect. 9 

persoane au solicitat informații (telefonic sau la sediul instituției) cu privire la profesia de 

asistent maternal. Pe site-ul instituției există o informare cu privire la recrutarea și angajarea de 

noi asistenți maternali.  

 Au fost angajate două persoane ca asistent maternal profesionist în cadrul proiectului. 

  Au fost transmise documentele solicitate pentru pregătirea Cererii de rambursare nr. 4 cu 

privire la cheltuielile efectuate cu membrii echipelor locale de proiect și respectiv cu grupul 

țintă nou angajat în perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019.   

 

 

 

 



MARTIE 2019: 

 

 25 de asistenți maternali din rețeaua activă au fost informați telefonic cu privire la proiect. 8 

persoane au solicitat informații (telefonic sau la sediul instituției) cu privire la profesia de 

asistent maternal. În vederea recrutării de noi asistenți maternali în cadrul proiectului a fost 

elaborat un comunicat de presă transmis mass-mediei locale și județene și preluat de două 

publicații on-line și un afiș care a fost postat la sediile instituției.  

 Extinderea rețelei de asistență maternală în județul Hunedoara a continuat cu recrutarea, 

evaluarea, pregătirea inițială, atestarea și angajarea unui număr de 4 asistenți maternali în 

proiect, numărul total al celor nou angajați de la începutul anului 2019 ajungând la 7 (53,84 % 

din ținta asumată pentru acest an); 

 A avut loc vizita de monitorizare a responsabilului de implementare la nivel național în județ. 

 

 

APRILIE 2019: 

 

 A fost angajată o persoană ca asistent maternal profesionist în cadrul proiectului 

 118 asistenți maternali din rețeaua activă au fost informați în cadrul întâlnirilor zonale cu privire 

la includerea în programe de formare. 6 persoane au solicitat informații (telefonic sau la sediul 

instituției) cu privire la profesia de asistent maternal. Campania de recrutare de noi asistenți 

maternali a continuat fiind distribuite 45 de afișe reprezentanților a 45 de primării din județ și 

alte 50 de afișe predate unui preot în vederea distribuirii acestora în unități de cult ortodox din 

județ. 

 A avut loc vizita de monitorizare a responsabilului de implementare la nivel național în județ. 

 În cursul lunii aprilie a început pregătirea documentelor justificative pentru misiunea de audit 

a Curții de Conturi/Autorității de Audit având ca obiectiv obținerii unei asigurări rezonabile 

privind corectitudinea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în 

cadrul proiectului finanțat din Programul Operațional Capital Uman; 

 Au fost pregătite și transmise către Liderul de parteneriat documentele justificative aferente 

Cererii de rambursare nr. 5 prin intermediul căreia vor fi solicitate la rambursare cheltuielile 

salariale efectuate cu membrii echipelor locale de proiect și respectiv cu grupul țintă nou angajat 

în perioada februarie – martie 2019. 

 

MAI 2019: 

 

 A fost angajată o persoană ca asistent maternal profesionist în cadrul proiectului, numărul 

acestora ajungând la 9; 

 29 asistenți maternali din rețeaua activă au fost informați în cadrul întâlnirilor zonale cu privire 

la includerea în programe de formare. 9 persoane au solicitat informații (telefonic sau la sediul 

instituției) cu privire la profesia de asistent maternal. 

 Au fost pregătite și transmise documente justificative pentru eșantion pentru misiunea de audit 

a Curții de Conturi/Autorității de Audit având ca obiectiv obținerii unei asigurări rezonabile 

privind corectitudinea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în 

cadrul proiectului finanțat din Programul Operațional Capital Uman precum și documente 

justificative pentru eșantionul solicitat de OI. De asemenea au fost pregătite și transmise 

documente solicitate de OIR cu privire la controlul intern (proceduri, regulamente, circuitul 

documentelor, etc) 

 A avut loc vizita de monitorizare a responsabilului de implementare la nivel național în județ. 

 



 

IUNIE 2019: 

 

 Extinderea rețelei de asistență maternală în județul Hunedoara a continuat cu recrutarea, 

evaluarea, pregătirea inițială, atestarea și angajarea unui număr de 4 asistenți maternali în 

proiect, numărul total al celor nou angajați de la începutul anului 2019 ajungând la 13 (100 % 

din ținta asumată pentru acest an); 

 Au fost pregătite și transmise documente justificative pentru verificarea cheltuielilor cuprinse 

în eșantionul de verificare al reprezentanților OIR  

 Sunt în curs de pregătire documente justificative pentru Cererea de rambursare nr. 6 cu privire 

la cheltuielile efectuate cu membrii echipelor locale de proiect și respectiv cu grupul țintă nou 

angajat în perioada aprilie – mai 2019.   

 
 


