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ARTICOL DE PROGRES NR. 1
al proiectului Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere
profesională! Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate
și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin
calificare, recalificare și consiliere profesională
IANUARIE 2012

Având în vedere primele patru luni de implementare ale proiectului cu titlul
Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională!
Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență
socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin calificare,
recalificare și consiliere profesională, respectiv septembrie,octombrie,noiembrie și decembrie
2011, graficul activităților a fost respectat și activitățile programate pentru a se desfășura în
această perioadă au fost derulate cu succes.
În ceea ce constă managementul și administrarea proiectului, a fost respectat procesul
de comunicare cu organismul de control CNDIPT OI, precum și cu partenerii din cadrul
proiectului, fiind stabilite detalii legate de grupul țintă și de organizare corectă a activităților.
Pentru buna monitorizare a activităților implementate, au fost realizate raportări lunare
atât de către membrii echipei de management cât și generale prin comasarea informațiilor.
În ceea ce privește activitatea de realizare a materialelor informative, au fost avute în
vedere prevederile Manualului de identitate vizuală și respectarea acestora pentru elaborarea
tuturor materialelor folosite în cadrul activităților (conferința de promovare/conferința de
presă, campania de informare, elaborare site), la locurile de desfășurare a activităților fiind
postate afișe și distribuite materiale de promovare a activităților proiectului.
Pentru asigurarea promovării proiectului au fost elaborate, transmise spre aprobare și
aprobate ulterior de către CNDIPT_OI POSDRU o serie de materiale informative tipărite
(pliante, afișe, roll-up, invitații) și electronice (prezentări Power Point, site) pentru fiecare
dintre activitățile desfășurate până în acest moment.
De asemenea, a fost realizat site-ul proiectului, la adresa www.formare-continua.ro, cu
respectarea prevederilor impuse de Manualul de identitate vizuală, care conține toate

informațiile necesare despre proiect, structurat pe categorii, acesta fiind aprobat de către
CNDIPT_OI POSDRU.

Cât privește conferința de promovare a proiectului și conferința de presă de lansare,
ambele desfășurate în luna octombrie a anului 2012, au fost îndepliniți indicatorii prevăzuți
pentru această activitate, fiind realizați în proporție de 166.66%. Conferința de presă este
considerată a fi una de succes având în vedere faptul că au fost postate 11 articole de presă,
atât în mediul tipărit, cât și în cel electronic.
În cadrul Campaniei de informare a grupului țintă și constituirea bazei de date cu
salariații înscrisi pentru activitățile proiectului au fost distribuite 510 pliante (51% din
numărul total), postate 43 afișe (43% din numărul total) și completată baza de date cu 64
persoane înscrise (21.33% din indicator realizat). Județele vizitate au fost Prahova, Călărași și
Dâmbovița.

Având în vedere activitatea de proiectare și derulare a cercetării, realizată în perioada
acestor 4 luni a fost realizată prin structurarea instrumentelor de cercetare, desfășurată ulterior
activității de documentare.
Lansarea site-ului a fost realizată cu succes, având în vedere cele 3467 de accesări din
primele 4 luni și procentajul de 693.4% de îndeplinire a indicatorului preconizat pentru
această perioadă.
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Site-ul a fost dezvoltat de-a lungul celor 4 luni prin crearea de secțiuni și de categorii
informative complexe, cu un conținut specific activităților desfășurate în cadrul proiectului.
Întregul proces de implementare și management va fi permanent îmbunătățit, în
activitățile derulate un aspect important fiind dat de gradul de mulțumire simțit de
participanții la activitățile derulate.
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