
 

Calendar Activităţi Rezultate Colaborator – 
sarcini principale 

Măsură de 
pregătire 
 
01.12.09 –  
28.02.2010 
 
 
 
Berlin  
02/2010 
 
 
3 luni 
 

Prezentarea proiectului: 

 Concretizarea obiectivului proiectului 
 Concretizarea activităţilor 
 Concretizarea problematicii 
 Documentaţie pe site-ul web 
 Cercetarea/analiza întreprinderilor care pot fi folosite ca 

exemple în Berlin/Regiunea Berlin 
 Pregătirea vizitelor la întreprinderi 
 Desfăşurarea întâlnirii de deschidere la Berlin cu vizitele la 

întreprinderi/discuţii ulterioare 
 Documentarea rezultatelor 
 Analiza rezultatelor (echipa de proiect) şi discuţii cu privire 

modul de acţionare în viitor 

 

 Site-ul web este funcţional 
 Obiectivul proiectului a fost identificat şi verificat 
 S-a derulat întâlnirea de deschidere, inclusiv 

primele vizite la întreprinderi 
 Primele rezultate au fost analizate şi 

documentate 
 Partenerii au fost informaţi 
 

 

Conducătorul de proiect 
Managerul de proiect 
Coordonatoarea de proiect 
 
Răspunzătorii de proiect ai 
partenerilor 

Măsuri 
principale 
 
01.03.-  
30.09.2010 
 
RO: 04/2010 
AT: 06/2010 
PL: 09/2010 
 
7 luni 

Organizarea şi desfăşurarea celor trei workshop-uri regionale 
în România, Austria şi Polonia 

 Discuţii cu partenerii referitoare la cercetarea întreprinderilor, 
implicarea actorilor regionali şi a experţilor   

 Identificarea întreprinderilor 
 Cercetări/discuţii cu întreprinderile, etc. în ţară 
 Derularea celor trei workshop-uri regionale, inclusiv vizitarea 

întreprinderilor/discuţii cu Beneficiarii şi Furnizorii şi mese 
rotunde cu experţi şi actori regionali 

 Analiza proceselor 
 Discuţii despre transferabilitate 

 
 

 Întreprinderile folosite ca exemplu au fost 
implicate 

 S-au desfăşurat cele trei workshop-uri regionale   
 Rezultatele au fost analizate şi procesate 
 Reţeaua a fost consolidată 
 Dialogului social regional a fost extins 

 
 

Conducătorul de proiect   
Managerul de proiect   
Coordonatoarea de proiect 
 
Răspunzătorii de proiect ai 
partenerilor   
Colaboratorii de proiect ai 
partenerilor   
 

Măsuri finale, 
ulterioare 
 
01.10 –  
30.11.2010 
 
Roma 
10/2010 
 
2 luni 

Întocmirea sintezei şi derularea întâlnirii de încheiere 
Finalizarea proiectului 

 Întocmirea sintezei pe baza discuţiilor cu partenerii 
 Prezentarea sintezei în cadrul întâlnirii de încheiere 
 Desfăşurarea întâlnirii de încheiere în Italia şi vizită la 

întreprindere, precum şi discuţii despre rezultate 
 Discuţii despre diseminarea ulterioară a rezultatelor 
 Discuţii despre activitatea ulterioară a reţelei pentru ocuparea 

forţei de muncă 
 Întocmirea raportului de proiect şi a raportului financiar 

 
 

 Sinteza cu strategii de acţionare şi studii de caz 
din ţările implicate a fost întocmită şi este 
disponibilă pe site-ul web 

 Întâlnirea de încheiere a fost organizată 
 S-a sprijinit extinderea dialogului social regional 

în ţările implicate 
 Reţeaua pentru ocuparea forţei de muncă a fost 

extinsă şi consolidată 
 Au fost purtate discuţii cu privire la diseminarea 

rezultatelor şi a colaborării viitoare 

 
 

Conducătorul de proiect 
Managerul de proiect 
Coordonatoarea de proiect 
 
Răspunzătorii de proiect ai 
partenerilor   
Colaboratorii de proiect ai 
partenerilor 


