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Anexa 1 Termenii de referință 

I. Obligatiile Prestatorului  

Obiectiv 1. Plan de abordare Factorilor Interesati –pe cele 26 de comune enumerate in Anexa 2 

1. Propunere date ce necesita a fi colectate pentru a finaliza analiza factorilor interesati (din centralizatrul de 

baza de date al raportului de analiza factori interesati) 

2. Stabilire mod de colectare date : scrisori oficiale, intalniri fata in fata, discutii telefonice, etc. 

3. De identficat ce informatii vor colecta ceilalti parteneri din proiect – AER, ACDB, Istvan Szabo, etc (de evitat 

suprapuneri de date colectate). 

4. Introducerea datelor colectate noi direct in aplicatia SMART  

5. Lista factorilor interesati relevanti indetificati cu date de contact 

Livrabile :  

 Actualizarea bazei de date a analizei factorilor interesati cu categorile prioritar stabilite de comun acord 

(pct. 1) cu date de contact 

 Lista categoriilor de date colectate de alti parteneri din proiect 

 Intorducera informatiilor noi colectate in aplicatia SMART 

 

Obiectiv 2. Organizare sesiuni de informare in comunitatile locale de pe raza masivului Fagaras – pe cele 26 de 

comune enumerate in Anexa 2 

1. Receptionarea mesajelor de comunicare ale proiectului de la PPK si FCC 

2. Abordarea unui numar minim de 15 oameni/comuna si transmis mesajele de comunicare ale proiectului  

3. Realizarea unui plan de comunicare pentru cele intalnirile planificate in cele 26 de comune care sa reflecte 

mesajele de comunicare date de catre beneficiar   

4. Realizat un centralizator al atitudinilor si perceptiilor localnicilor intervievati cu privire la atitudinea si 

perceptia lor fata de initiativa proiectului de consevare – daca este posibila o harta vizuala.  

Livrabile: 

 Sesiunile de informare vor aborda un numar minim de 15 persoane din fiecare comuna situata in zona de 

proiect 
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 Plan de comunicare folosit pentru abordarea membrilor din cele 26 de comunitati locale 

 Lista persoanelor abordate pe durata sesiunilor de informare  

 Centralizarea atitudinilor si perceptiilor intervievatilor  (pozitiva, neutra, negativa) cu privire la initaitiva de 

conservare a zonei muntilor Fagaras si indicand pe cat posibil motivatia din spatele acesteia.  

 

Obiectiv 3. Plan strategic personalizat pentru 7-9 UAT-uri de pe raza proiectului – pe cele 7-9 comune prioritare 

enumerate in Anexa 2 

1. Documentare despre comunele vizate anterior vizitelor in teren (daca FCC a avut activitati in zona respectiva 

si ce actiuni au fost realizate) 

2. Cunoasterea nevoilor membrilor comunitatilor locale 

3. Stabilirea unui plan de actiune personalizat pentru fiecare comuna  

4. Revizuirea periodica a planului in functie de discutii si pasii demarati in cadrul actiunii 

5. Stabilirea unor teme prioritare unde echipa poate defini linii de dezvoltare impreuna cu membrii 

comunitatii si indrumarea in acea directie.  

Livrabile 

- Lista indicatorilor identificati relevanti pentru fiecare UAT 

- 7-9 Planuri strategice pentru fiecare comuna prioritara desemnata  

 

Obligatiile beneficiarului 

 Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului toate analizele si datele colectate pana in prezent, 

referitoare la comunitatile locale vizate de analiza, de pe raza masivului Fagaras 

 Transmiterea mesajelor si obiectivelor strategice de comunicare ale proiectului pentru a putea fi folosite in 

cadrul discutiilor cu membrii comunitatii locale  

 Va pune la dispozitia prestatorului o platforma online in care vor fi centralizate datele colectate ale 

factorilor interesati 

 Va informa echipa de teren cu privire la proiect pentru a le permite o mai buna înțelegere a dimensiunii 

sociale a activității lor și a importanței comunicării și implicării factorilor interesați.    
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II. Termen de predare pentru livrabile: 

Obiectiv 1. Actualizarea bazei de date a analizei factorilor interesati cu categorile prioritar stabilite si realizarea 

planului de actiune al sesiunilor de informare din comunitatile locale – Termen de predare –20 Ianuarie 2021 

Obiectiv 2. Finalizarea sesiunile de informare in cele 26 de comune   Termen de predare  –  31 Decembrie 2022 

Obiectiv 3 .Finalizarea planurilor strategice dezvoltate pe 7 UAT-uri  Termen de predare - 31 Decembrie  2023 

 

Anexa 2  Lista comune necesare a fi abordate in cadrul contractului 

 

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3 

Turnu Roșu, SB Turnu Roșu, SB Arefu, AG 

Racovița, SB Racovița, SB Nucsoara , AG 

Avrig, SB Avrig, SB Rucar, AG 

Porumbacu de Jos, SB Porumbacu de Jos, SB Caineni, VL 

Cârțișoara, SB Cârțișoara, SB Recea, BV 

Arpașu de Jos, SB Arpașu de Jos, SB Porumbacu de Jos, SB 

Ucea, BV Ucea, BV Perisani, VL 

Viștea, BV Viștea, BV Harseni, BV 

Drăguș, BV Drăguș, BV Sinca Veche, BV 

Sâmbăta de Sus, BV Sâmbăta de Sus, BV  

Lisa, BV Lisa, BV  

Recea, BV Recea, BV  

Hârseni, BV Hârseni, BV  
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Șinca, BV (Șinca Veche) Șinca, BV (Șinca Veche)  

Șinca Nouă, BV Șinca Nouă, BV  

Zărnești, BV Zărnești, BV  

Rucăr, AG Rucăr, AG  

Valea Mare Pravăț, AG Valea Mare Pravăț, AG  

Lerești, AG Lerești, AG  

Nucșoara, AG Nucșoara, AG  

Brăduleț, AG Brăduleț, AG  

Arefu, AG Arefu, AG  

Sălătrucu, AG Sălătrucu, AG  

Perișani, VL Perișani, VL  

Boișoara, VL Boișoara, VL  

Câineni, VL Câineni, VL  
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