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ARTICOL DE PROGRES NR. 2
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
MAI 2012

În perioada ianuarie 2012-aprilie 2012 implementarea 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 a fost realizată cu succes, fiind respectat graficul
activităților.
Procesul de comunicare cu organismele de verificare și cu partenerii a fost realizat în
toată această perioadă, managementul și administrarea proiectului fiind realizat cu succes și
prin desfășurarea unor ședințe ale echipelor de management și implementare a proiectului,
realizarea calendarelor de activitate și a rapoartelor individuale.
În cadrul Subactivității 4.1 Pregatirea si amenajarea sediului de proiect, în luna
februarie a fost finalizată cu succes a treia procedură de achiziție având ca obiect prestarea
serviciilor de închiriere spațiu pentru sediul regional din Ploiești, după ce în prealabil au mai
fost organizate 2 astfel de proceduri pentru care nu au fost depuse oferte din partea
operatorilor economici.
În cadrul Activității 3 de informare și publicitate a proiectului s-a avut în vedere
realizarea materialelor necesare desfășurării campaniei de conștientizare privind nevoia de
formare profesională a angajaților din sistemul sanitar, respectiv flyere, broșuri și afișe, toate
aceste materiale fiind realizate în concordanță cu prevederile Manualului de identitate vizuală,
continuării campaniei de informare și demarării activității de cercetare, în conformitate cu
prevederile Manualului de identitate vizuală.
Tot în această perioadă de implementare a continuat Campania de informare a
grupului țintă și constituirea bazei de date cu salariații înscriși pentru activitățile proiectului,
prin suplimentarea înscrierilor cu 29 de formulare, distribuirea a 210 pliante, 230 de formulare
de înscriere și postarea a 23 de afișe informative în județul Argeș, fiind informate cu privire la
activitățile proiectului minim 210 persoane. Astfel, până în prezent, per total, indicatorii au
fost atinși în proporție de 72% pentru pliante (720 pliante distribuite), 66% pentru afișe (66
afișe postate), 31% pentru înscrierile în baza de date (93 persoane înscrise) și 120% pentru
persoanele informate (720 salariați informați).
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Activitatea Desfășurarea studiului privind nevoile specifice de consiliere și orientare
profesională ale salariaților din sănătate a fost implementată prin finalizarea instrumentelor
de cercetare (două chestionare) și a tipizatelor necesare, fiind realizat anterior procesul de
documentare. Totodată, a fost realizată strategia de cercetare și obiectivele specifice pentru
implementarea cu succes a activității.
Dezvoltarea site–ului cu activități de autoevaluare și consiliere on-line a implicat
realizarea unui forum interactiv de consiliere în care specialiștii noștri oferă sfaturi legate de
carieră persoanelor înregistrate pe site, precum și prin crearea unor module de informare.
Având în vedere numărul de vizite de pe site din perioada 01 octombrie-30 decembrie 2011
(2311, conform Google Analytics) și cele din perioada 01 ianuarie-30 aprilie 2012 (2980
conform Google Analytics), totalul accesărilor ajungând la 5291 accesări până la finalul lunii
aprilie 2012, realizând astfel 66.13% din totalul propus pentru perioada implementării
proiectului. Comparativ, se poate observa faptul că în perioada de implementare ianuarieaprilie 2012, numărul vizitelor pe site-ul proiectului a crescut cu 28%.
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Întregul proces de implementare și management va fi permanent îmbunătățit,
importante fiind sugestiile participanților la activitățile desfășurate și recomandările
membrilor echipei de implementare.

Articol întocmit la data de 2 mai 2012,
Expert resurse umane,
Celmare Lidia

Manager de proiect,
Rotilă Viorel

