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MATERIAL DE DISEMINARE  

A REZULTATELOR URMARITE SI OBTINUTE PRIN 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUIPOSDRU/144/6.3/S/126567 - ProFemin 

 
NOIEMBRIE 2014 

   
În cursul lunii NOIEMBRIE 2014 s-a urm ărit realizarea urm ătoarelor 
activităţi: 

- planificarea general şi în detaliu a activităţilor 
- asigurarea managentului ethnic si consiliere juridical  
- elaborarea rapoartelor financiare necesare implementării  
- asigurarea şi verificarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor 

efectuate pe durata implementării proiectului 
- realizarea achiziţiilor în cadrul proiectului 
- identificarea şi selecţia femeilor pentru a fi înscrise în grupul ţintă al 

proiectului 
 - identificarea şi selecţia de agenţi economici pentru desfăşurarea practicii de 
specialitate aferente programelor desfăşurate în cadrul proiectului 
 - elaborarea, configurarea şi întreţinerea sistemelor informatice şi a bazelor 
de date utilizate pentru gestionarea participantelor din grupul ţintă al proiectului şi 
a partenerilor de practică 

- incărcarea/ actualizarea bazei de date utilizate pentru gestionarea 
participantelor selectate în vederea constituirii grupului ţintă al proiectului 

- continuarea înscrierii femeilor în grupul ţintă 
 - repartizarea participantelor pe programe de formare profesională de 
specializare şi grupe de curs 
 - planificarea şi întocmirea documentaţiei CNFPA pentru desfăşurare cursuri 
aferente programelor de formare profesională de specializare organizate în cadrul 
proiectului 
 - asigurarea logisticii şi a materialelor support pentru cursurile aferente 
programelor de formare profesională de specializare organizate în cadrul 
proiectului 
 - mobilizarea femeilor din grupul ţintă constituit pentru participarea la 
programele de specializare organizate în cadrul proiectului, pe baza planificării 
efectuate 
 - desfăşurarea de cursuri pentru programele de formare profesională de 
specializare organizate în cadrul proiectului, astfel: 

- cursuri de calificare( 5 grupe) astfel:  
� 01.11.2014 – Mateesti/VL – Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 

transport 
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� 08.11.2014 – Brasovi – Lucrător în comerţ 
� 14.11.2014 – Bucureşti – Lucrător în comerţ 
� 27.11.2014 - Bucureşti – Lucrător în comerţ 
� 28.11.2014 – Berbeşti/VL – Lucrător în comerţ 

- cursuri de specializare ( 1 grupa ) astfel: 
� 26-28.11.2014- Timisoara – Competente antreprenoriale 

- programarea examenelor de absolvire a programelor de formare 
profesională de specializare organizate în cadrul proiectului si evaluarea 
cursantelor, astfel: 

• 01.11.2014– Berbeşti/VL – Lucrător în comerţ 
• 13.11.2014– Bucureşti– Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 

transport 
• 28.11.2014 – Bucureşti – Lucrător în comerţ (2 grupe) 

– Berbeşti/VL– Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport 
• 29.11.2014 – Bucureşti – Lucrător în comerţ 

-Campulung/ AG–Agent curăţenie clădiri şi mijloace de 
transport 

 
- desfăşurarea la GALATI ,Univ.Danubius,în data de 24 noiembrie 2014, a 

unei Conferinţe Regionale pentru conştientizare şi sensibilizare privind 
egalitatea de gen şi de şanse si organizarea serviciilor de catering 

- organizarea şi desfăşurarea a 4 sesiuni de conştientizare şi sensibilizare a 
femeilor privind egalitatea de gen şi de şanse pe piaţa muncii 

- organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de diseminare a rezultatelor care se 
urmăresc şi se obţin pe durata implementării proiectului 

- realizarea mai multor articole pentru a fi postate pe web-site-ul proiectului  
- realizarea a două interviuri la Radio Hfm, privind conştientizarea şi 

sensibilizarea opiniei publice privind egalitatea de gen şi de şanse şi pentru 
mediatizarea proiectului  

- distribuirea Chestionarelor de evaluare a nivelului de conştientizare şi 
sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen şi 
de şanse pe piaţa muncii şi a Chestionarelor de evaluare a preocupării 
femeilor din România cu privire la iniţierea unei activităţi independente ca 
alternativă la ocuparea unui loc de muncă în calitate de angajată, în vederea 
completăriilor, realizarea analizei şi interpretarii rezultatelor acestora. 

 

Ştefan BARBĂLATĂ 

Expert organizare evenimente 


