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1. Diseminarea çi exploatarea rezultatelor 
 

Diseminarea se referă la „un proces planificat care implică luarea în considerare a publicului 

țintă și a setărilor în care urmează să fie primite rezultatele cercetării și, acolo unde este cazul, 

comunicarea și interacțiunea cu politicile mai largi și serviciile publicului în moduri care vor facilita 

adoptarea cercetării în luarea deciziilor procese și practică” (Wilson, Petticrew, Calnan și 

Natareth, 2010, p. 91). Cu alte cuvinte, diseminarea rezultatelor cercetării implică o planificare 

atentă, o gândire, luarea în considerare a publicului țintă și comunicarea cu publicul respectiv. 

 
Diseminarea constatărilor necesită stabilirea identitatii publicului, unde este publicul și cum 

se ajunge la acesta. Participanții la cercetare și cei care împărtășesc unele caracteristici comune 

cu participanții vor avea probabil un anumit interes în ceea ce ați descoperit în cursul cercetării. 

Alți cercetători care studiază subiecte similare sunt un alt public evident. Poate că există factori 

politici care ar trebui să fie informati. Organizațiile care lucrează într-un domeniu legat de 

subiectul proiectului sunt o altă posibilitate. În cele din urmă, toți membrii publicului implicați 

reprezintă un public posibil. 

 

Activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor sunt o modalitate de a pune în valoare 

activitățile desfășurate ca parte a proiectului. Schimbul de rezultate, de lecții învățate și de 

concluzii, dincolo de cadrul organizațiilor participante, va permite unei comunități mai largi să 

beneficieze de o activitate care a primit finanțare din partea UE, și să promoveze eforturile 

organizației față de obiectivele Proiectului TISA, care acordă o importanță fundamentală legăturii 

dintre program și politici. Prin urmare, fiecare dintre proiectele sprijinite de program este un pas 

spre atingerea obiectivelor generale definite de program. 

 

Activitățile de diseminare vor varia în funcție de proiecte și este important să se ia în 

considerare tipurile de activități de diseminare care sunt potrivite pentru fiecare organizație 

participantă. Partenerii în proiecte mai mici ar trebui să întreprindă activități de diseminare și 

exploatare adecvate pentru nivelul activității proprii. Activitățile de diseminare din cadrul unui 
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proiect de mobilitate vor declanșa cerințe diferite de cele din cadrul unui proiect de parteneriat. 

Măsura activităților de diseminare și exploatare va crește odată cu dimensiunea și importanța 

strategică a proiectului. Diseminarea este un proces planificat de furnizare de informații cu privire 

la rezultatele programelor și inițiativelor către actori-cheie. Aceasta are loc în cazul în care și 

atunci când rezultatele programelor și ale inițiativelor devin disponibile. În ceea ce privește 

programul TISA, diseminarea implică aducerea la cunoștința publicului larg a informațiilor despre 

succesele și rezultatele proiectului, în măsura în care este posibil. Sensibilizarea celorlalți cu 

privire la proiect va avea un impact asupra altor organizații și va contribui la creșterea vizibilității 

proiectului. 

 

Stabilirea modului de a ajunge la publicul vizat va varia în funcție de natura acestuia. Strategia 

trebuie să fie determinată de normele publicului. De exemplu, revistele științifice oferă 

instrucțiuni de trimitere a autorilor care definesc în mod clar cerințele pentru oricine dorește să- 

și disemineze lucrările printr-un anumit jurnal. Același lucru este valabil și pentru editorialele de 

ziare. 

 

Exploatarea este un proces planificat de transfer al rezultatelor pozitive ale programelor și 

inițiativelor către factorii de decizie adecvați din sistemele reglementate locale, regionale, 

naționale sau europene, pe de o parte, și un proces planificat de convingere a utilizatorilor finali 

individuali de a adopta și/sau aplica rezultatele programelor și inițiativelor, pe de altă parte. 

Pentru proictul TISA, exploatarea înseamnă maximizarea potențialului activităților finanțate, 

astfel încât rezultatele să fie utilizate dincolo de durata de viață a proiectului. Rezultatele ar trebui 

să fie elaborate astfel încât să poată fi adaptate la nevoile altora, transferate către domenii noi, 

susținute după ce perioada de finanțare a luat sfârșit sau utilizate pentru a influența politicile și 

practicile viitoare. Diseminarea și exploatarea sunt concepte diferite, însă strâns legate între ele. 
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1.1. Scopurile și obiectivele diseminării și ale exploatării  

 
Primul obiectiv al diseminării și al exploatării este de a răspândi rezultatele proiectului. Al 

doilea obiectiv este de a contribui la punerea în aplicare și la elaborarea politicilor și a sistemelor 

naționale și europene. Beneficiarii ar trebui să își dezvolte propriul mod de a atinge acest obiectiv. 

Dezvoltarea ideilor privind diseminarea și exploatarea este importantă pentru fiecare proiect 

finanțat. Cu toate acestea, tipul și intensitatea activităților de diseminare și de exploatare ar 

trebui să fie proporționale și adaptate la nevoile specifice și la tipul de proiect dezvoltat. Și 

anume, trebuie să se determine în ce măsură proiectul este orientat către proces sau își propune 

să producă rezultate concrete, dacă este de sine stătător sau face parte dintr-o inițiativă mai 

mare, dacă este dezvoltat de organizații participante mari sau mici etc. Organizațiile participante 

ar trebui să analizeze scopurile și obiectivele activităților/planului și să decidă cu privire la cele 

mai bune activități și abordări, precum și să repartizeze sarcinile între parteneri, ținând cont de 

specificul proiectului. 

 
În ceea ce privește proiectele de cooperare structurate, cum ar fi parteneriatele strategice, 

alianțele cunoașterii, parteneriatele de colaborare și proiectele de consolidare a capacităților, un 

plan de diseminare și de exploatare de bună calitate ar trebui să includă obiective măsurabile și 

realiste, un calendar detaliat, precum și o planificare a resurselor pentru activitățile care urmează 

să fie întreprinse. Implicarea grupurilor țintă în activități va contribui, de asemenea, la utilizarea 

maximă a rezultatelor proiectului. Este important să se stabilească o strategie corectă de la 

început, întrucât aceasta este principala cale de comunicare cu publicul-țintă. În cele din urmă, 

partea de diseminare a programului este, de asemenea, menită să îmbunătățească calitatea 

programului prin stimularea proiectelor inovatoare și prin schimbul de bune practici. 

 

Comunicarea este un concept mai larg care include activități de informare și de promovare 

pentru a sensibiliza cu privire la activitățile proiectului și a spori vizibilitatea acestora, în plus față 

de diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului. Cu toate acestea, de foarte multe ori este 

dificil să se facă o distincție clară între aceste domenii. Din acest motiv, poate fi mai eficient să se 
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planifice un cadru general al strategiei care să acopere ambele domenii, astfel încât să se 

fructifice la maximum resursele disponibile. Diseminarea și exploatarea rezultatelor ar trebui să 

constituie o parte esențială a oricărei activități de comunicare care are loc pe parcursul duratei 

proiectului. 

 
 
 

1.2. Beneficiile diseminarii rezultatelor  

 
Alocarea unei perioade de timp pentru a dezvolta un plan cuprinzător de diseminare și 

exploatare va constitui un avantaj atât pentru beneficiar, cât și pentru partenerii săi. De 

asemenea, creșterea vizibilității activităților de organizare, diseminare și exploatare poate crea 

adesea noi oportunități de a extinde proiectul și rezultatele acestuia sau de a dezvolta noi 

parteneriate pentru viitor. Buna diseminare și exploatare a rezultatelor pot conduce, de 

asemenea, la o recunoaștere externă a activității desfășurate, adăugându-i o importanță 

suplimentară. Împărtășirea rezultatelor va permite altor persoane să beneficieze de activitățile și 

experiențele. Rezultatele proiectului pot servi ca exemple și sursă de inspirație pentru alte 

persoane, arătând ceea ce se poate realiza în cadrul programului. 

 
Diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului pot contribui la elaborarea politicilor și 

practicilor viitoare. Diseminarea și exploatarea rezultatelor activităților desfășurate de beneficiari 

vor sprijini și obiectivul mai larg al programului, și anume de îmbunătățire a sistemelor Uniunii 

Europene. Impactul este măsurat nu numai în funcție de calitatea rezultatelor proiectului, ci și de 

vizibilitatea rezultatelor și utilizarea lor în afara parteneriatului proiectelor. Transmiterea 

mesajului către cât mai mulți utilizatori potențiali posibil printr-o diseminare efectivă va contribui 

la obținerea rentabilității investițiilor. 

 

De asemenea, diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului crește gradul de 

conștientizare a oportunităților oferite de program. Acest lucru poate contribui la o percepție 

pozitivă în rândul opiniei publice și încurajează o participare mai largă la acest program. Este 
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fundamental să se ia în considerare scopurile și obiectivele planului de diseminare și exploatare. 

Acestea ar trebui să fie legate de obiectivele proiectului pentru a garanta că metodele și 

abordările utilizate sunt adecvate și pentru rezultatele acestuia, precum și pentru publicul-țintă 

identificat. 

 

Activitățile de diseminare și exploatare pot avea ca scop: 

• mai bună sensibilizarea 

• extinderea impactului 

• angajarea părților interesate și a grupurilor-țintă 

• împărtășirea soluțiilor și a know-how-ului 

• influențarea politicilor și practicilor 

• dezvoltarea de noi parteneriate. 
 

Următorul pas este de a identifica rezultatele care trebuie diseminate și exploatate. 

Rezultatele proiectului pot fi de natură diferită și pot cuprinde atât elemente concrete (rezultate 

tangibile), cât și competențe și experiențe personale dobândite atât de organizatori proiectului, 

cât și de participanții la activități (rezultate intangibile). 

 
 
 

1.3. Rezultatele activității  
 

Rezultatele reprezintă reușitele proiectului care a primit finanțare UE. Tipul de rezultat va 

varia în funcție de tipul de proiect. Rezultatul reprezintă un produs sau elementele obținute în 

urma unui proiect dat și care pot fi cuantificate. Unele rezultate ale proiectelor sunt dificil de 

cuantificat. Un nivel sporit de conștientizare reprezintă un exemplu de astfel de realizare. Acest 

tip de rezultate ar trebui măsurate folosind sondaje și chestionare privind satisfacția. 

 

Rezultatele proiectului TISA 
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1. Organizarea si derularea de campanii de constientizare 

1.1 Redactarea metodologiei de informare si constientizare si monitorizarea rezultatelor 

activitatii 

 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) Realizarea campaniei de informare si 
constientizare 

1 Campanie de informare si constientizare - 
Metodologie finala 

b) Realizarea si implementarea unui set de 
instrumente de monitorizare a campaniei de 
informare si a strategiei de constientizare 

Set de instrumente de monitorizare a 
campaniei de informare si a strategiei de 
constientizare realizat si implementat 

c) Pregatirea si gestionarea unei campanii pe 
retelele social media pentru a sustine inovatia 
companiilor din sectorul medical si sectoarele 
adiacente (generare continut, monitorizare 
facebook, Linkedin, Twitter, Google+. 

Plan de Comunicare - componenta on line 

d) Pregatirea si coordonarea campaniei 
outdoor pentru companiile regionale din 
sectorul medical si cele adiacente 

Instructiunea 12 Contactarea intreprinderilor 
Instructiunea 19 Raportul de vizita in 
companii 
Instructiunea 21 Raportul de evaluare a 
eligibilitatii companiei 
Instructiunea 22 Declaratie de interes si 
disponibilitate pentru inscrierea in proiect a 
companiei 

e) Raport lunar privind impactul activitatii de 
informare si constientizare (calitativ si 
cantitativ) 

4 rapoarte lunare privind impactul activitatii 
de informare si constientizare (calitativ si 
cantitativ) 

f) 4 laboratoare teritoriale (grupuri de lucru) cu 
reprezentanti clusterele regionale / actori 
locali relevanti 

N/A 

g) Conferinta de lansare 1 conferinta de lansare a proiectului derulata 
in data de 18.07.2018 la Oradea 

8  



 

1.2 Elaborarea materialelor informative si implementarea campaniilor de informare si 

constientizare 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) pregatirea si gestionarea site-ului 
proiectului 

Publicarea si gestionarea continutului site- 
ului www.proiect-tisa.ro 

b) Publicarea / gestionarea saptamanala a 
conturilor facebook, tweeter, Linkedin, Google 
+ 

Postari afisate in reteaua FB - contul Euro 
Best Team 
Crearea paginii Facebook a proiectului si 
publicarea/ gestionarea postarilor 

c) Elaborarea si tiparirea materialelor 
informative (1000 flyere, 1000 brosuri) 

1000 brosuri si 1000 flyere 

d) 10 seminari regionale pentru informarea 
reprezentantilor companiilor privind inovatia si 
avantajul competitiv al companiilor din 
sectorul medical si cele adiacente 

7 seminari regionale pentru informarea 
reprezentantilor companiilor privind inovatia 
si avantajul competitiv al companiilor din 
sectorul medical si cele adiacente 

e) redactarea si distribuirea buletinelor 
informative lunare cu privire la activitatile 
proiectului si asupra oportunitatilor de inovare 
si dezvoltare pentru IMM-urile 

redactarea si distribuirea a 10 buletine 
informative lunare cu privire la activitatile 
proiectului si asupra oportunitatilor de 
inovare si dezvoltare pentru IMM-urile 

f) 200 companii vizitate si 200 rapoarte de 
analiza ale planurilor privind inovarea 
companiilor cuprinse in campania outdoor 

199 vizite in companii - Rapoarte de vizita 
78 rapoarte de analiza analiza ale planurilor 
privind inovarea companiilor cuprinse in 
campania outdoor 

g) Cel putin 100 de declaratii de interes si 
disponibilitate de participare la activitatea 4 

53 declaratii de interes si disponibilitate 
semnate de reprezentantii companiilor 

h) Redactarea si difuzarea a 12 newslettere, 
transmise lunar 

Redactarea si difuzarea a 3 newslettere 

 
 
 

1.3 Recrutarea si inscrierea grupului tinta 
 
 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) Obtinerea si gestionarea documentelor a 
336 manager/antreprenor” pentru 
participarea la A2 

Initiere dosare pentru participarea la A2 - 
grup tinta manager/antreprenor 
473 dosare complete – grup tinta intrat in 
formare 

9  

http://www.proiect-tisa.ro/


 

b) Obtinerea si gestionarea documentelor a 
196 „angajati in departamentele de resurse 
umane ” pentru participarea la activitatea 3 

Initiere dosare pentru participarea la A3 - 
grup tinta „angajati in departamentele de 
resurse umane ” 
156 dosare complete - grup tinta intrat in 
formare 

c) Obtinerea si gestionarea documentatiei 
grupului tinta 

Obtinerea si gestionarea a 629 dosare de 
inscriere a grupului tinta 

 
 

1.4 Definirea si implementarea strategiei de transferabilitate a rezultatelor proiectului 
 
 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 manual de prezentare a rezultatelor 
obtinute in cadrul proiectului 

1 manual de prezentare a rezultatelor obtinute 
in cadrul proiectului 

b) 1 plan de marketing pentru diseminarea 
rezultatelor 

1 plan de marketing pentru diseminarea 
rezultatelor 

c) Conferinta de inchidere a proiectului Conferinta de inchidere a proiectului 
 
 
 
 

2 Organizarea si derularea de programe de formare pentru manageri 

2.1 Elaborarea strategiei/metodologiei de formare 
 

 
Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 strategie/metodologie privind 
managementul schimbarii si un set de 
indicatori pentru identificarea avantajelor si 
riscurilor in vederea adaptarii si inovarii in 
cadrul organizatiilor 

1 metodologie privind managementul 
schimbarii si un set de indicatori pentru 
identificarea avantajelor si riscurilor in vederea 
adaptarii si inovarii in cadrul organizatiilor - 
Metodologie finala. 

b) 1 raport privind avantajele si riscurile 
adaptarii si inovarii din cadrul organizatiilor 

1 raport privind avantajele si riscurile adaptarii 
si inovarii din cadrul organizatiilor 

Elaborarea suporturilor de curs pentru 
activitatea A2 

Suporturi curs: Competente antreprenoriale; 
Manager de produs; Manager de inovare; 
Manager de proces; Management strategic; 
Managementul Schimbarii; Leadership pentru 
managementul schimbarii; TIC pentru business 
si management organizational 
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2.2 Planificarea activitatii de formare pentru dezvoltarea competentelor organizationale, 

antreprenoriale, managementul schimbarii, management strategic 

 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 metodologie si un set de instrumente 
pentru definirea traseului de formare 

Chestionar online pentru autoevaluarea 
competentelor personale managerilor si 
antreprenorilor 
Chestionar online pentru autoevaluarea 
nivelului de competente la nivel de 
intreprindere 

b) 336 trasee formative de dezvoltare a 
competentelor privind managementul 
schimbarii si managementul strategic (plan 
deactivitati de formare) 

Model de traseu formativ de dezvoltare a 
competentelor privind managementul 
schimbarii si managementul strategic (plan 
de activitati de formare) 
114 trasee formative 
305 trasee formative 

c) 1 raport privind activitatea de formare 
(formala si non formala) a dezvoltarii 
competentelor managerilor si antreprenorilor 

Model de raport privind activitatea de 
formare (formala si non formala) a dezvoltarii 
competentelor managerilor si 
antreprenorilor. 

 
 

2.3 Implementarea si coordonarea cursurilor manageriale in fiecare judet (cursuri de 

perfectionare si specializare) 

 
 

 
Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) Un total de 28 editii de curs. Cursurile sunt 
urmatoarele: 

Dezvoltare materiale didactice - cursuri 
manageri/ antreprenori 

1. Competente antreprenoriale - 4 cursuri de Comunicare pentru 
managementul schimbarii; 

2. Manager de produs - 2 cursuri de Leadership pentru 
managementul schimbarii; 

3. Manager de inovare - 1 curs de Managementul schimbarii 
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4. Manager de proces 
- 2 cursuri de Comunicare pentru 
managementul schimbarii in intreprinderi; 

5. Management strategic - 3 cursuri de Leadership pentru 
managementul schimbarii; 

6. Managementul Schimbarii 
- 1 curs de Managementul schimbarii 
(demarat in luna mai si finalizat in iunie); 

7. Comunicarea pentru managementul 
schimbarii in intreprinderi - 2 cursuri de Competente antreprenoriale; 

8. Leadership pentru managementul 
schimbarii - 1 curs de Manager de produs; 

9. TIC pentru business si management 
organizational - 4 cursuri de Manager de inovare; 

 - 1 curs de Manager de proces; 
 - 1 curs de Management strategic; 
 - 1 curs de TIC pentru business si 

management organizational 
b) 6 rapoarte lunare privind activitatea de 
formare 

Nu este cazul 

 
 

 
2.4 Implementarea si coordonarea participarii la cursurile de Project Manager (certificat de 

Institutul de Project Management) si mini MBA 

 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 
a) 1 editie curs de Project management 
(Project Management Institute Certificatione): 
28 participanti 

Prezentare curs Project Management 
Metodologie selectie participanti cursuri 
Project Management si miniMBA 
Structura curs miniMBA (propunere) 
Metodologie de selectie si monitorizare a 
participantilor la cursurile de Project 
Manager si mini MBA_metodologie finala 
Metodologie de selectie si monitorizare a 
participantilor la cursurile de Project 
Manager si mini MBA_metodologie finala 
2 editii curs de Project management (Project 
Management Institute Certificatione): 
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b) 2 editii curs mini MBA: 50 participanti 2 editii curs mini MBA: 
 
 

 
2.5 Implementarea parteneriatelor nationale /internationale pentru sustinerea schimbului de 

bune practici in domeniul dezvoltarii organizationale si al managementului strategic 

 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 acord intre clustere regionale si actori 
relevanti nationali si internationali (in 
domeniul sanatatii si domenii adiacente) 
pentru schimbul de experienta in domeniul 
inovarii, competitivitatii si dezvoltarii 
managerilor / antreprenorilor 

Acord cadru de colaborare - formular de 
utilizat 
Lista actori/stakeholderi regionali si 
internationali din sectorul sanatatii si 
adiacente identificati 
Acord cadru de colaborare 

 
 

 
2.6 Proiectarea, implementarea si coordonarea activitatilor de formare nonformala in domeniul 

managerial 

 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 metodologie privind monitorizarea 
activitatii de formare non formala pentru 
manageri / antreprenori 

1 metodologie privind monitorizarea 
activitatii de formare non formala pentru 
manageri / antreprenori-metpdologie finala 

b) pregatirea, coordonarea, tutoringul a 20 de 
planuri de job shadow pentru inovarea 
organizationala 

N/A 

c) pregatirea, coordonarea, tutoringul a 20 de 
laboratoare / workshopuri privind inovatia si 
managementul strategic 

Pregatirea, coordonarea, tutoringul a 6 
workshopuri privind inovatia si 
managementul strategic 

 
 

 
3 Organizarea si derularea de programe de formare pentru angajati din departamentele de 

resurse umane 

3.1 Elaborarea strategiei / metodologiei pentru dezvoltarea competentelor departamentului de 

RU 
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Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 strategie / metodologie pentru 
dezvoltarea competentelor angajatilor 
departamentelor de resurse umane si privind 
capacitatea de preluare si gestionare a 
cerintelor profesionale 

1 metodologie pentru dezvoltarea 
competentelor angajatilor departamentelor 
de resurse umane si privind capacitatea de 
preluare si gestionare a cerintelor 
profesionale - Metodologie finala 

b) 1 raport privind capacitatea de a identifica 
nevoile profesionale si a planifica actiunile de 
dezvoltare a personalului companiei 

Raport privind capacitatea de a identifica 
nevoile profesionale si a planifica actiunile de 
dezvoltare a personalului companiei 

 

3.2 Planificarea activitatii de formare pentru dezvoltarea competentelor pentru personalul din 

Resurse Umane 

 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 metodologie si un set de instrumente 
pentru orientarea personalului in vederea 
dezvoltarii competentelor pentru personalul 
departamentelor de resurse umane al 
companiilor 

Metodologie si set de instrumente pentru 
orientarea personalului in vederea dezvoltarii 
competentelor pentru personalul 
departamentelor de resurse umane al 
companiilor - Metodologie finala 

b) 196 trasee formative pentru dezvoltarea 
competentelor in vederea identificarii nevoilor 
profesionale, planificarea dezvoltarii 
profesionale a angajatilor si managementul 
organizatiei / RU 

135 trasee formative pentru dezvoltarea 
competentelor in vederea identificarii 
nevoilor profesionale, planificarea dezvoltarii 
profesionale a angajatilor si managementul 
organizatiei / RU 

c) 1 raport privind activitatea de orientare si 
planificare a actiunilor de formare non formala 
si dezvoltarea competentelor 

Model raport privind activitatea de orientare 
si planificare a actiunilor de formare non 
formala si dezvoltarea competentelor 
Raport privind activitatea de orientare si 
planificare a actiunilor de formare non 
formala si dezvoltarea competentelor 
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3.3 Implementarea si coordonarea cursurilor de RU (cursuri de perfectionare si specializare) 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 
a) 1 curs de perfectionare privind gestionarea 
RU ale Organizatiilor din domeniul medical si 
domenii adiacente 

2 cursuri de perfectionare privind gestionarea 
RU ale Organizatiilor din domeniul medical si 
domenii adiacente 

 
 
 

3.5 Proiectarea, implementarea si coordonarea activitatilor de formare nonformala in domeniul 

Resurselor Umane 

 
 

Rezultate planificate Rezultate atinse 

a) 1 metodologie privind pregatirea si 
monitorizarea activitatii de formare non 
formala pentru manageri / antreprenori 

Metodologie privind pregatirea si monitorizarea 
activitatii de formare non formala pentru 
angajatii din departamentele de RU- 
Metodologie finala 
Planificare generala 

b) pregatire, coordonare, tutoring pentru 20 
de planuri de job shadow 

Model de plan personal de job-shadow 

c) pregatire, coordonare, tutoring pentru 10 
laboratoare / workshopuri regionale 

Scenarii workshop/laborator 
Pregatire, coordonare, tutoring pentru 6 
workshopuri regionale 

 
 

 
4 Sprijinirea intreprinderilor in planificarea strategica, sustenabilitate si inovare sociala 

4.1 Dezvoltarea strategiei/metodologiei generale privind planificarea strategica in cadrul 

intreprinderilor, sustenabilitatea si inovarea sociala 

Rezultate propuse Rezultate atinse 

a) planificarea si coordonarea a 60 (din care 
50 IMM) proiecte pilot de inovare 
organizationala pentru consolidarea 
planificarii strategice, inovative si sustenabile 
pe termen lung a intreprinderilor care sa 
permita anticiparea schimbarilor. 

Modele proiecte pilot 

 Modele proiecte pilot-componenta resurse 
umane 
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 60 proiecte pilot de inovare organizationala 
pentru consolidarea planificarii strategice, 
inovative si sustenabile pe termen lung a 
intreprinderilor care sa permita anticiparea 
schimbarilor. 

b) 60 rapoarte privind proiectele de 
planificare strategica dezvoltate 

N/A 

 
 
 
 

4.3 Implementarea unui serviciului de sprijin in elaborarea proiectelor de inovare pentru 

competitivitatea intreprinderilor pentru a valorifica competenþele strategice si pentru a oferi 

durabilitate rezultatelor proiectului 

 
 

Rezultate propuse Rezultate atinse 

a) implementarea unui serviciu de 
consultanta si asistenta specializata pentru 
dezvoltarea proiectelor de inovare si 
dezvoltare competitiva a IMMurilor 

Cadru general stabilire directii generale 

Serviciu de consultanta si asistenta specializata 
pentru dezvoltarea proiectelor de inovare si 
dezvoltare competitiva a IMMurilor 

b) pregatirea a 10 proiecte de inovare privind 
sustenabilitatea rezultatelor 

10 proiecte de inovare privind sustenabilitatea 
rezultatelor 

c) raport final privind serviciul de consultanta 
si coaching al antreprenorilor privind 
proiectele de inovare si dezvoltare 
competitiva 

raport final privind serviciul de consultanta si 
coaching al antreprenorilor privind proiectele de 
inovare si dezvoltare competitiva 

16  



 

4.4. Dezvoltarea strategiei /metodologiei generale de inovare sociala (conform Ghidului: 

5%) 
 
 
 

Rezultate propuse Rezultate atinse 

a) Strategia generala de informare a 
companiilor 

Strategia generala de inovare sociala (Strategia 
generala de informare a companiilor) - 
Metodologie finala 

b) Planificarea proiectelor pilot privind 
implementarea metodologiei ICF pentru 
ocuparea fortei de munca a persoanelor 
defavorizate: 5 proiecte 

Ghid pentru planificarea proiectelor pilot privind 
implementarea metodologiei ICF pentru 
ocuparea fortei de munca a persoanelor 
defavorizate - Metodologie finala 

Planificare generala zone de interventie; 
Modele de proiect pilot; 
Metodologie privind incluziunea in munca si 
responsabilitatea sociala a intreprinderilor 
Indicatori specifici aplicare standard ICF 
Planificarea proiectelor pilot privind 
implementarea metodologiei ICF pentru 
ocuparea fortei de munca a persoanelor 
defavorizate: 5 proiecte 

c) Planificarea proiectelor pilot de coaching 
privind implementarea sistemului de 
responsabilitate sociala a companiei conform 
standardului ISO 26000: 5 proiecte 

Ghid pentru planificarea proiectelor pilot privind 
implementarea sistemului de responsabilitate 
sociala a companiei conform standardului ISO 
26000-Metodologie finala 
Indicatori specifici aplicare standard ISO 26000 

Planificarea proiectelor pilot de coaching privind 
implementarea sistemului de responsabilitate 
sociala a companiei conform standardului ISO 
26000: 5 proiecte 

d) Planificarea programului pilot pentru a 
verifica aplicarea standardelor de calitate a 
mediului conform ISO 14000 

Ghid pentru planificarea proiectelor pilot pentru 
a verifica aplicarea standardelor de calitate a 
mediului conform ISO 14000-Metodologie finala 

Indicatori specifici aplicare standard ISO 14000 

Planificarea programului pilot pentru a verifica 
aplicarea standardelor de calitate a mediului 
conform ISO 14000: 5 proiecte 

17  



 

e) 1 raport final privind sustenabilitatea 
implementarii standardelor de inovare 
sociala 

1 raport final privind sustenabilitatea 
implementarii standardelor de inovare sociala 

 
 
 
 

4.5. Inovarea sociala: planificarea si coordonarea proiectelor pilot pentru implementarea 

sistemului de responsabilitate sociala (conform Ghidului: 5%) 

 
 

Rezultate propus Rezultate atinse 

a) implementarea unui proiect pilot de tip 
coaching privind aplicarea standardului ICF: 5 
proiecte 

Rezultate si obiective operative de indeplinit cf 
ICF 

 5 Proiect pilot de tip coaching privind aplicarea 
standardului ICF 

b) implementarea unui proiect pilot de tip 
coaching privind aplicarea principiului 
responsabilitatii sociale a intreprinderilor: 5 
proiecte 

5 Proiecte pilot de tip coaching privind aplicarea 
principiului responsabilitatii sociale a 
intreprinderilor 

c) implementarea unui proiect pilot de tip 
coaching privind organizarea proceselor de 
management de mediu conform standardului 
ISO 14000: 5 proiecte 

Mecanisme de revizuire a proceselor 
organizationale_ISO 

 5 Proiecte pilot de tip coaching privind 
organizarea proceselor de management de 
mediu conform standardului ISO 14000 

 
 
 
 

4.6: Centru de Resurse pentru Dezvoltare si Inovare in domeniul sanitar 
 

 
Rezultate propuse Rezultate atinse 
1 Centru de Resurse pentru Dezvoltare si 
Inovare in domeniul Sanitar 

Continut Centru de Resurse (august 2018) 
Continut Centru de Resurse (septembrie - 
noiembrie 2018) 
Continut Centru de Resurse (Decembrie 2018 - 
Mai 2019) 
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 Continut Centru de Resurse (iunie 2019 – 
decembrie 2019) 

 

Responsabilul pentru toate aceste actiuni a fost Managerul de Proiect, sustinut in 

activitatea sa de experii angajati in proiect. 

Rezultatele au fost diseminate la finalul proiectului, in perioada de sustenabilitate, printr- 

o prezentare de sine statatoare realizata in cadrul conferintei de inchidere a proiectului TISA care 

a avut loc pe 2 decembrie, la Resita. 
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2. Impact si durabilitate 
 

Impactul este efectul pe care activitatea desfășurată și rezultatele sale îl au asupra 

persoanelor, practicilor, organizațiilor și sistemelor. Planurile de diseminare și de exploatare a 

rezultatelor pot conduce la maximizarea efectului activităților în curs de dezvoltare, astfel încât 

acestea să aibă un impact asupra participanților și partenerilor imediați în cursul anilor care vor 

urma. Beneficiile pentru alte părți interesate ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare, 

pentru a ameliora efectele și a fructifica în mod optim proiectul. 

 

Durabilitatea este capacitatea proiectului de a continua și de a-și folosi rezultatele inclusiv 

după perioada de finanțare. Rezultatele proiectului pot fi ulterior utilizate și exploatate pe 

termen lung, prin comercializare, acreditare sau integrare. Nu toate părțile sau rezultatele 

proiectului pot fi durabile și este important să privim diseminarea și exploatarea ca pe o evoluție 

care se extinde dincolo de durata proiectului și în viitor. 

 

2.1. Impactul proiectului  

 
Proiectul adreseaza problema ratei scăzute de participare la ÎPV, pentru România este de a 

creşte rata de participare a adulţilor (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) la 10%, până în 

2020. În perioada 2007-2013, România nu a înregistrat progrese semnificative în legătură cu 

această rată, care a crescut de la 1,3% la numai 1,8%. Aceasta din urmă reprezintă rata medie 

calculată de Institutul Naţional de Statistică din România, care măsoară participarea adulţilor la 

activităţi de educaţie sau formare în cele patru săptămâni anterioare investigaţiilor (în 

conformitate cu definiţia Eurostat). Rata este mult sub media UE27, de 8,9% 23. Decalajul dintre 

această rată şi cea stabilită de România pentru 2020 rămâne mare comparativ cu ţinta UE stabilită 

la 15%, conform ET 2020. România are una dintre cele mai scăzute creşteri medii ale ratei de 

participare şi are performanţe sub progresul minim cerut de Comisia Europeana. 
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Capacitatea managerială şi antreprenorială scăzută în rândul managerilor din firmele mici şi 

mijlocii poate contribui la adoptarea unor decizii ineficiente privind formarea forţei de muncă. 

Fără informaţii adecvate privind nevoile de competenţe ale firmelor, furnizorii de formare nu pot 

să ofere cu uşurinţă programe atrăgătoare pentru firme şi indivizi. Rezultatele unei anchete 

recente privind furnizorii de formare din România arată că 48% dintre aceştia consideră că 

managerii organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în ţară sunt de părere că formarea forţei 

de muncă este irelevantă sau inutilă 

 

Datele anchetelor realizate în România indică absenţa sau prezenta foarte redusa activităţilor 

de formare sponsorizate de firme. Prin implementarea proiectului se creaza contextul favorabil 

viitoarelor proiecte POCU care se vor implementa si care vizeaza formarea sau recunosterea 

competentelor angajatilor deoarece prezentul proiect prin actiunile sale va asigura stimularea 

intreprinderilor/departamentelor de resurse umane in sensul implicarii angajatilor in formarea 

continua – invatare pe tot parcursul vietii, oferindu-le acestora instrumente de planificare a 

carierei angajatilor si informatii cu privire la oportunitatile de formare ce vor fi finantate in timpul 

proiectului sau dupa finalizarea proiectului .Nevoia identificată la nivelul persoanelor care vor 

intra în grupul ţintă : Persoanele din grupul tinta potential nu au cunostinte in ceea ce priveste 

specializarile inteligente ca si domenii cu potential de cercetare si inovare ale caror rezultate sa 

fie preluate pentru dezvoltarea economica a lor, au cunostinte minime management strategic si 

in operationalizarea/aplicarea unei planificari strategice de firma/corporatie. De asemenea, nu 

au o evaluare corecta cu privire la importanta cercetarii-inovarii si organizarii unui departament 

de cercetare-inovare in intreprinderea in care lucreaza sau pentru preluarea rezultatelor 

cercetari si inovarii din piata de profil, precum si rolului planificarilor strategice astfel incat 

intreprinderea in care lucreaza sau pe care o detin sa se adapteze la schimbarile care se produc 

in piata in care opereaza. 

 

Grupul tinta format din manageri si antreprenori are o capacitate scazuta de analiza a directiei 

strategice si a modelului de afacere a intreprinderii/ firmei in care lucreaza. Grupul tinta nu are o 

abordare integrativă a managementului strategic si nu dispune de intrumentele necesare de 
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analiza a pietei in formularea unei strategii de firma. Grupul tinta nu dispune de cunostintele si 

abilitatile care sa le permita conducerea, coordonarea, organizarea, planificarea si monitorizarea 

procesului de elaborare si implementare a planificarii strategice de firma/intreprindere. 

Totodata, grupul tinta acorda o importanta scazuta marketingului si managementului 

performantei. 

 

Proiectul combina instruirea teoretica cu cea practica, cea din urma bazata pe analiza critica 

a unor studii de caz si formularea planificarii strategice, astfel incat cursantii sa dobandeasca 

fundamentele managementului strategic , competentele necesareformularii si implementarii 

unei strategii de firma si sa stabileasca procesele care operationalizeaza o strategie de firma, 

precum si managementul de performanta. 

Toate aceste instrumente ajuta intreprinderea la care lucreaza managerii si antreprenorii sa- 

si desfasoare, sa mentina si sa dezvolte activitatea pentru care a fost autorizata intr-unul din cele 

10 sectoare cheie corelat cu un domeniu de specializare inteligenta. In proiect sunt incluse 

activitati cu privire la instruire si implementarea unei planificari strategice, in care obiectivele si 

masurile sunt corelate cu indicatori de performanta. Modalitatea de instruire este furnizata pe 

doua nivele: 

a) instruirea intr-un grup de indivizi si 

b)„invatarea organizationala”. 

 
Instruirea/training-ul este o acumulare sistematica de cunoastere, competente si abilitati, 

pentru a inlatura decalajul dintre performantele prezente si cele dorite de intreprindere, iar 

invatarea organizationala impune organizarea acelor procese intr-o intreprindere/firma care 

permit crearea, pastrarea si transferul de cunoastere in acea firma in scopul adaptarii sale la 

schimbarile pietei. Invatarea organizationala este utilizata la activitatea de realizare a planificarii 

strategice. In acest mod, proiectul contribuie la adaptarea managerilor, antreprenorilor la 

schimbarile care survin in piata, pentru ca intreprinderea la care lucreaza sa se dezvolte si sa fie 

competitiva. De asemenea, prin instruirea managerilor si antreprenorilor intreprinderile vor 

inregistra o crestere de productivitate si de profitabilitate, acestea fiind conditiile competitivitatii. 
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Conform Raportului privind competitivitatea globala 2016-2017 elaborat de Forumul 

Econmic Mondial, care calculeaza indicele Competitivitatii Globale/Global Competitiveness Index 

pentru 138 tari, România se afla pe pozitia 62, cu un scor de 4,30 (1-7), in scadere cu 9 pozitii fata 

de perioada de raportare anterioara 2014-2015, aflandu-se intr-o situatie relativ critica. Romania 

inregistreaza printre cele 35 mai slabe scoruri dintre toate tarile luate in calculul indicelui global, 

la calitatea sistemului educational (pozitia 121, scor 2,8), calitatea scolilor de management 

(pozitia 121, scor 3,4), oferta locala de servicii training specializat (pozitia 99, scor 3,9), extinderea 

instructiei/training-ului la angajati (pozitia 103, scor 3,5).Romania se pozitioneaza printre 

ultimele tari la gradul de sofisticare in afaceri (treapta 104, scor 3,6)) si inovare, (treapta 93, scor 

3,1), datorita ponderii reduse a cheltuielor cu cercetarea –inovarea in companii (treapta 111), 

capacitatii de inovare scazute (treapta 80), desi cererile de inregistrare pentru patente a crescut 

(treapta 52 fata de 56 din anul anterior), colaborarea aproape inexistenta intre companii si 

universitati in cercetare-dezvoltare, calitatea slaba a unitatilor de cercetare-dezvoltare. 

 

In ceea ce priveste gradul de sofisticare a pietei care contribuie la intarirea competitivitatii 

firmelor, calitatea ofertei locale este modesta (pozitia 72, scor 4.3) dezvoltarea clusterelor 

inregistreaza un ritm lent (pozitia 104, scor: 3.2) , iar latimea lantului de valoare(treapta 96, scor 

3.5) si gradul de sofisticare a procesului de productie sunt la un nivel scazut (treapta 97, scor 3.4). 

Conform Indicelui Inovarii Globale calculat de Universitatea Cornell pentru 128 tari, Romania se 

afla pe pozitia 48, cu un scor slab la crearea modelelor de afaceri si ITC (pozitia 79, scor 54,2), 

crearea modelelor organizationale & ITC (pozitia 70, scor 51,8), precum si in cercetaredezvoltare 

(61) datorita cheltuielilor mici cu cercetarea-dezvoltare calculate ca pondere in PIB, cercetarea- 

dezvoltarea in universitati (pozitia 57) sic olaborarii slabe intre companii si firmele de cercetare- 

dezvoltare (pozitia 69). 

 
Potrivit European Innovation Scoreboard 2016, Romania este cotata ca o tara cu 

capacitate „modesta” de inovare, performanta inovatiei in 2015 fiind sub cota din 2008, urmand 

in mare masura trend-ul la nivelul Uniunii Europene. Cresteri de performanta se inregistreaza 
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la licentele si brevetele din străinătate (17%), desene sau modele industriale comunitare (14%), 

iar cele mai semnificative scaderi de performanta sunt observate la investitiile cu capital de risc 

(-23%), care de regula coteaza calitatea managementului si valoarea de piata a firmei in care fac 

investitii, cota de vanzari din noi de produse inovative (-21%), cheltuieli de inovare non-C & D (- 

17%), IMM-uri cu effort propriu de inovare (-17%) , IMM-uri cu procese sau produse inovative (- 

17%). De asemenea, potrivit Raportului privind Indicele de Competitivitate Regionala/ Regional 

Competitiveness Index (RCI), 2016, publicat de Comisia Europeana in febr.2017, 3 regiuni 

din Romania (Sud Muntenia, pozitia 254, Sud-Vest Oltenia, pozitia 255 si Sud-Est pozitia 262) 

figureaza printre cele mai putin competitive regiuni din Uniunea Europeana. De asemenea, 

valoarea indicelui de competitivitate este negativa pentru toate regiunile Romaniei. 

 

Comparativ cu anul 2013 si 2010 cand s-au facut masuratori, valoarea indicelui de 

competitivitate pentru toate regiunile Romaniei a inregistrat o stagnare. Rezultatele 

masuratorilor care stau la baza indicatorilor de competitivitate sau de inovare realizate la 

nivelul Forumului Economic Global, Banca Mondiala, sau Uniunea Europeana scot in evidenta o 

capacitate slaba de planificare strategica, o evolutie lenta a managementului strategic care in 

fapt contribuie la realizarea sau revizuirea planificarii strategice de firma, un interes scazut pentru 

cercetare-dezvoltare- inovare, precum si lipsa de informatie cu privire la rezultatele cercetarii 

romanesti. Aceasta situatie pare sa arate ca pe lantul de valoare, firmele romanesti sunt 

dependente de firme mari exportatoare sau cu sediul in strainatate care asigura controlul 

productiei/serviciilor si monitorizarea. Firmele romanesti. isi reorganizeaza lent producţia, se 

adapteaza cu intarziere la noile tehnologii disurptive. 

 
Rezultatele proiectului nu se rezuma doar la indicatorii calitativi si cantitativi ai grupului 

tinta, ci succesul proiectului este legat de atingereaobiectivelor de inovare si dezvoltare ale IMM- 

urilor cu potential competititv pe termen mediu-lung, iar acest lucru este posibil doar daca 

rezultatele activitatilor vor fi sustenabile. In toate activitatile proiectului s-a tinut cont de 

elaborarea masurilor care vor garanta sustenabilitatea lor. 
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De fapt, in activitatile proiectului au fost implicati stakeholderii relevanti atat in actiunile 

dezvoltate in timpul implementarii proiectului, car si dupa finalizarea acestuia. Rezultatele 

activitatilor si datele calitative si cantitative care reies vor fi de folos pentru a mentine, dupa 

finalizarea proiectului, un nivel ridicat de competitivitate ale intreprinderilor vizate. In plus, se 

vor introduce servicii de asistenta/consultanta care vor ramane in picioare si dupa finalizarea 

proiectului, care vor face posibila implementarea noilor instrumente de finantare prin atragere 

de fonduri nerambursabile (POC, POR, etc.) prin dobandirea si impartasirea de competente 

strategice in cadrul intreprinderilor. 

Implementarea standardelor ISO 26000, ISO 14000, precum si al standardelor ICF, 

reprezinta si ele rezultate durabile ale proiectului, fiind integrate in procedurile intreprinderilor; 

in acest context, sustenabiliatea se poate depista si din perspectiva inovarii sociale, astfel incat 

organizarea intreprinderilor sprijinite sa fie incluziva si responsabila din punct de vedere social, 

permitand gestionarea – pe termen mediu si lung – a personalului cu disfuctionalitati, precum si 

prin dobandirea unei responsabilitati ambientale-ecologice. 

Cateva exemple specifice: 

1) Planul de implementare al proiectului include etape de validare/avizare/aprobare a 

rezultatelor imediate de catre stakeholder ca premisa a asigurarii sustenabilitatii. In 

cadrul subactivitatii 1.1 vor fi implicati diferiti actori locali relevanti (clustere, asociatii 

de intreprinderi, etc.) in cadrul laboratoarelor si meselor de lucru care vor avea rolul 

de constientizare si de monitorizarea rezultatelor. 

In cadrul subactivitatii 2.5, impartasind strategiile de dezvoltare, piete si proiecte comune, 

vor fi implicati actori/stakeholderii locali si internationali, prin acorduri de colaborare pe termen 

lung, contribuind la sustenabiliatatea proiectului. In plus, stakeholderii vor evalua 

rezultatele activitatilor de formare non formala din subactivitatiile 2.6 si 3.5 (job-shadow, 

workshop, laboratoare), la care participa reprezentantii grupului tinta. 

Instrumentele de dezvoltare strategica, respectiv planurile dezvoltate din timpul 

proiectului vor fi validate/avizate si insusite de forurile de conducere ale intreprinderilor care vor 

implementa aceste planuri la nivelul structurilor sprijinite prin proiect, succesul acestora 
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constituind o premisa a asigurarii sustenabilitatii proiectului prin atragerea altor stakeholderi 

interesati de servicii similare dupa finalizarea finantarii nerambursabile. 

2) Proiectul prevede masuri de valorificare a rezultatelor proiectului dupa finalizarea 

acestuia, prin urmatoarele: 

- Redactarea, publicarea si difuzarea unui manual de bune practici (subactivitate 1.4); 

- Analiza comparata a contextelor economice regionale si planificarea strategiei de 

marketing pentru transferabilitatea rezultatelor; 

- Sprijinul acordat intreprinderilor in vederea planificarii strategice (Act. 4) va ramane in 

picioare dupa finalizarea proiectului pentru ca va deveni parte integranta a 

managementului intreprinderilor respective, care vor urmari planurile de dezvoltare 

strategice implementate prin proiect, si vor intocmi si in viitor planuri noi pe baza 

competentelor dobandite. 

3) Proiectul are prevazute din timpul implementarii activitati care duc la sustenabilitatea 

proiectului. Intreaga abordare prevede capitalizarea si sustenabilitatea rezultatelor, in 

vederea sprijinirii strategiilor de inovare si dezvoltare ale IMMurilor in domeniul sanatatii. 

De pilda, Sub.Act. 4.3 prevede implementarea unui serviciu de sprijin in elaborarea proiectelor 

de inovare pentru competitivitatea intreprinderilor, pentru a valorifica competenţele strategice 

şi pentru a oferi durabilitate rezultatelor proiectului, prin consultanta in elaborarea unor cereri 

de finantare in vederea obtinerii de fonduri si in crearea de spin-off-uri. 

De asemenea, Centrul de Resurse on line dezvoltat va contine toate materialele elaborate 

in cadrul proiectului de la Programe de formare la Modele de instrumente, practici pana la 

exemple de buna practica realizate in cadrul sprijinului oferit intreprinderilor ce vor lua parte la 

proiect. In cadrul Centrului un documentarist va colecta si prelucra informatiile existente in piata 

de profil, evenimente de profil, rezultate ale cercetarilor etc. activitate care va fi continuata si 

dupa finalizarea finantarii iar activitatea acestuia va fi diseminata prin newsletter periodice. 
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2.2. Durabilitatea proiectului  

 
In cadrul contextului de dezvoltarea durabilă, proiectul acopera mai multe aspecte precum 

poluare, biodiversitate, gestionare eficienta a resurseloe si atenuarea efectelor climatice 

Prevenirea si repararea daunelor aduse mediului vor fi puse in aplicare in conformitate cu 

principiul „poluatorul plateste” prevazut deTratatul functionarii UE si principiul dezvoltarii 

durabile, Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European, OUG 195/2005 privind protecţia 

mediului, precum si OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi 

repararea prejudiciului adus mediului. Proiectul prin actiunile sale respecta “principiul poluatorul 

plateste”,conform caruia costurile de gestionare a deseurilor si de acoperire a pagubelor produse 

mediului sa cada in sarcina celui care le produce. Respectand aceste prevederi proiectul isi 

propune urmatoarele actiuni in cadrul activitatilor proiectului:informarea grupului tinta referitor 

la colectarea separata a deseurilor rezultate in urma activitatilor firmelor sustinute precum si 

inserarea metodelor si solutiilor nepoluante in cadrul planurilor strategice pentru cele 60 de 

intreprinderi. 

Cursurile de formare profesionala vor cuprinde in tematica abordata aspecte relevante avand 

in vedere principiul dezvoltarii durabile ce tin de progresul economic si echilibrul natural al 

planetei. In ceea ce priveste planurile de inovare si dezvoltarea a IMM-urilor din sectoarele 

economice cu potenţial competitiv conform SNC (sept 2018), ce vor fi elaborate de catre 

manageri/antreprenori din cadrul proiectului in Regiunea Nord Vest si Vest, acestea vor trebui sa 

includa si activitati dedicate protectie mediului, eficientei energetice, atenuarii schimbarilor 

climatice si adaptarii la acestea, biodiversitatii. 

Dimensiunea ecologica priveste consumul si producţia durabila, conservarea si 

managementul resurselor naturale. Obiectivul este acela de a satisface nevoile de baza privind 

bunurile si serviciile, ameliorand in acelasi timp calitatea vieţii si asigurand suficiente resurse 

pentru generaţiile viitoare. 

In cadrul proiectului dezvoltarea durabila prin utilizarea eficienta a resurselor este sprijinita 

prin: colectarea si depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hartie, 

plastic, sticla, cartuse de imprimanta, toner, echipamente electronice etc.); achiziţionarea de 
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echipamente cu nivel redus de poluare; utilizarea incaperilor cu lumina naturala; folosirea de 

hartie reciclabila; promovarea comunicarii electronice atat intre experti, cat si cu membrii 

gruului tinta; familiarizarea in cadrul activitaţilor cu tematicile aferente folosirii energiei 

regenerabile, reducerii emisiilor poluante, folosirii materialelor biodegradabile, in cadrul derularii 

programelor vor fi prevazute module ce se refera la protecţia si conservarea naturii, gospodarirea 

resurselor naturale, protecţia mediului, fiind incurajata folosirea materialelor naturale, 

tradiţionale şi a surselor de energie alternative 

Impactul schimbarilor climatice depinde de vulnerabilitatea diferitelor sectoare economice, 

sociale si de mediu. Astfel, se va constientizarea populatia cu privire la folosirea de metode 

alternative de producere a energiei precum si de folosire a echipamentelor cu emisii reduse de 

gaze. In cadrul derularii programelor vor fi prevazute module ce se refera la atenuarea si 

adaptarea la schimbarile climatice, grupul tinta va fi informat cu privire la impactul schimbarilor 

climatice asupra domeniului de sanatate din care face parte si va fi implicat in aplicarea masurilor 

de adaptare la aceste schimbari. 

Schimbarile climatice reprezinta unul dintre cele mai mari pericole cu care ne confruntam. 

Luand in considerare analizele facute asupra schimbarilor climatice din Romania s-a ajuns la 

concluzia ca acestea ar putea favoriza marirea frecventei şi impactului dezastrelor 

naturale, fapt pentru care se impune marirea gradului de rezistenta pentru evitarea pierderilor 

materiale şi umane. Comunitatile sarace din Romania dispun de mijloace reduse de subzistenta 

şi de o capacitate limitata de a face fata variabilitatii climatice, şi a dezastrelor naturale. 

Conştientizarea grupului cu privire la riscurile manifestarii situatiilor de urgenta se va realiza 

prin activitati de tip laboratoare/workshop avand ca tema protectia mediului şi dezvoltarea 

durabila, unde se va pune un accent deosebit pe rezistenta la dezastre, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor, cat si inserarea acestora in cadrul planurilor de dezvoltare strategica. 
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3. Grupu tinta al proiectului si evaluarea impactului 

 
3.1. Grupul tinta  

 
Identificarea grupurilor-țintă, atât la niveluri geografice diferite (local, regional, național, 

european), cât și în domeniul de activitate al beneficiarului (colegi, omologi, autorități locale, alte 

organizații care desfășoară același tip de activitate, rețele etc.) este esențială. Activitățile și 

mesajele trebuie să fie adaptate în mod corespunzător, luând în considerare publicul și grupurile- 

țintă, de exemplu: 

 
- utilizatorii finali ai activităților și rezultatelor proiectelor 

- părțile interesate, experții sau practicienii în domeniu și alte părți interesate 

- factorii de decizie la nivel local, regional, național și european 

- presa și mass-media 

- publicul larg. 
 
 

Planificarea proiectului ar trebui să fie suficient de flexibilă pentru a le permite grupurilor- 

țintă și altor părți interesate să se implice în diferitele etape ale proiectului. Acest lucru va 

contribui la garantarea faptului că proiectul este în concordanță cu nevoile participanților. 

Participarea lor va evidenția, de asemenea, valoarea potențială a proiectului, permițând în același 

timp difuzarea informațiilor cu privire la proiect către alte părți interesate din întreaga Europă. 

 
Proiectul TISA se adreseaza unui numar de 532 de persoane apartinand urmatoarei 

tipologii de grup tinta : 

- Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), care 

asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director 

general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, project 

manager, manager de linie, etc.); 
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- Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din 

departamentele de resurse umane; 

- Antreprenori care-şi gestionează propriile afaceri. 

Structura Grupului Tinta: 196 angajati din departamentele de resurse umane si 336 manageri si 

antreprenori. Persoanele din grupul ţintă eligibil care au calitatea de angajaţi, vor proveni exclusiv 

din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară In Regiunile Vest si Nord 

Vest in sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC (sept 2018) si în principal din 

sectorul de activitate Sanatate corelat cu cel putin unul din domeniile de specializare inteligenta 

identificate prin SCNDI dar si in Sectoarele economice cu potential competetiv care se coreleaza 

cu domeniul de specializare inteligenta Sanatate conform SNCDI (Turism si Ecoturism, Industrii 

creative, Procesarea alimentelor si bauturilor, Bioeconomie). 

Nucleul va fi intreprinderea sprijinita si tot ea va fi punctul de pornire in selectia grupului 

tinta deoarece conditia obligatorie de participare la proiect este Sectorul economic (CAEN-ul) in 

care intreprinderea isi desfasoara activitatea sau intentioneaza sa si-o desfasoare. Prin 

întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată 

potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul 

obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi 

cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi 

întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară 

activităţi economice. (Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii). 

Pentru întreprinderile furnizoare de persoane angajate se va solicita dovada ca îşi 

desfăşoară activitatea principală sau secundară întrunul din sectoarele economice cu potenţial 

competitiv identificate conform SNC şi   în   corelare   cu   unul   din   domeniile   de 

specializare inteligentă conform SNCDI. În acest sens, în perioada de selectie si recrutare va fi 

solicitat certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data intrării 

angajatului/angajaţilor acestei întreprinderi în grupul ţintă al proiectului, în care să se regăsească 

ca fiind autorizată cel puţin un cod CAEN al unei activităţi principale sau secundare desfăşurată 
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într-un sector economic cu potenţial competitiv şi în corelare cu unul din domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI. 

La momentul intrării în grupul ţintă al proiectului, pentru fiecare persoană care are 

calitatea de angajat se solicita va trebui să ataşeze la dosarul persoanei în cauză o adeverinţă 

eliberată de   întreprinderea   angajatoare,   în   care   să   se   menţioneze   obligatoriu   cel 

puţin următoarele aspecte: 

- persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu 

timp parţial) 

-  locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează 

activităţile proiectului 

- persoana ocupă o poziţie de management sau o poziţie în departamentul de resurse 

umane, după caz, precizându-se postul ocupat, conform organigramei/schemei de 

personal a întreprinderii respective 

- persoana, prin atribuţiile pe care le are conform fişei de post, este implicată în 

asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective (după caz) 

persoana îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial 

competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 

privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020. 

 
Adeverinţa eliberată de angajatori va constitui un document justificativ şi va fi obligatoriu 

pentru toate persoanele ce aparţin grupului ţintă al proiectului. Pentru fiecare persoană din 

grupul ţintă care are calitatea de antreprenor, la momentul intrării în grupul ţintă al proiectului, 

se va solicita o copie certificată “conform cu originalul” după documentul care-i conferă dreptul 

acestuia de a desfăşura fapte şi acte de comerţ, în scopul obţinerii de profit prin realizarea de 

bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă, în condiţii 

de concurenţă, document care se va atasa la dosarul persoanei în cauză 

Totusi pentru ca accesul la proiect va fi limitat numeric se va dezvolta o metodologie de 

selectie care va stabili criterii de selectie ce vor tine de numarul de salariati, interesul pentru 
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achizitia de brevete/rezultate ale cercetarilor, orizontul de timp in care entitatea si alte elemente 

care vor diferentia intreprinderile astfel incat sa fie asigurat accesul in proiect cu prioritate catre 

cele care vor genera cel mai mare impact in sustenabilitate. Metodologia va fi realizata in cadrul 

activitatii de Management si va face parte din procedurle de implementare. Persoanele angajate 

in departamentele de resurse umane care vor participa la programele de formare specific vor fi 

in baza unei metodologii de selectie prin care se va asigura accesul in proiect al persoanelor cu 

cea mai mare nevoie de formare in raport cu rolul pe care il au in managementul resurselor 

umane astfel incat in fiecare firma sa se creeze un nucleu de specialisti in jurul caruia sa 

inceapa procesul de imbunatatire a conditiilor de lucru si a raporturilor angajat-angajator. 

Metodologia va fi realizata in cadrul activitatii de Management si va face parte din 

procedurle de implementare. Managerii care vor participa la programele de formare specifice 

vor fi deasemenea selectati in baza unei metodologii de selectie prin care se va asigura accesul 

in proiect al persoanelor cu cea mai mare nevoie de formare in raport cu rolul pe care il au in 

managementul strategic al firmelor astfel incat in fiecare firma sa se creeze un nucleu de 

specialisti in jurul caruia sa inceapa procesul de tranzitie/schimbare al firmei. Entitatile 

participante in proiect (intreprinderi si persoane) vor fi monitorizate astfel incat sa se poata 

interveni in momentele de risc de abandon. Mentinerea in proiect a grupului tinta se va realiza 

prin implicarea acestuia in Grupul de lucru ce va fi organizat la nivelul fiecarei intreprinderi 

sprijinite si alocarea unui rol valorizator in procesul de schimbare al firmei. Parcursul grupului 

tinta in proiect va incepe cu Campania de constientizare la care se estimeaza impactarea in 

special a antreprenorilor si managerilor de top si stimularea interesului acestora catre 

specializarile inteligente si catre valoarea economica a acestora daca sunt corelate cu sectoarele 

economice cu potential competitive. Apoi persoanele cu putere de decizie din cadrul 

intreprinderilor isi vor exprima interesul de a include intreprinderile in proiect iar expertii de 

selectie si recrutare vor evalua eligibilitatea acestora ca o prima conditie eliminatorie. Apoi in 

baza metodologiei de selectie se va realiza Lista ordonata a firmelor interesate care vor intra intr- 

o minievaluare calitativa etapa in cadrul careia se va evalua atat potentialul firmei, angajamentul 

acesteia cat profilul angajatilor ce vor fi inmatriculati in programele de formare astfel incat sa se 
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formeze nucleul necesar dpdv specilizare cat si ca nivel de decizie pentru a demara 

planificarile strategice identificate a fi necesare la nivelul intreprinderilor. 

Ulterior toate persoanele care au participat la proiect din cadrul intreprinderii vor 

participa la actiuni prin care cu ajutorul expertilor pusi la dispozitie de catre proiect sa eleboreze 

documente de planificare strategica, proceduri, metode etc, pe care intreprinderea le va valida 

si le va insusi spre utilizare/implementare. In etapa preliminara Elaborarii proiectului a fost 

realizata o activitate de cercetare si analiza pentru a identifica problemele si nevoile concrete 

precum si pentru a crea un bazin emergent de recrutare si selectie a intreprinderilor si a grupului 

tinta. 

Fiecare intreprindere sprijnita va avea un dosar fizic si o arhiva electronica a acestuia care 

va cuprinde toate documentele de eligibilitate dar si toate documentele care atesta traseul 

parcurs in cadrul proiectului, precum si documentele de tip rezultat elaborare. 

Pe piaţa muncii, adesea angajaţii nu au acces la informaţii despre oportunităţile de 

formare, iar angajatorii nu beneficiază de stimulente suficiente pentru a oferi formare 

profesională. Angajaţii au acces limitat la informaţii despre oportunităţile de formare, în special 

angajaţii mai în vârstă şi cei cu un nivel redus de educaţie. Datele Anchetei privind educaţia 

adulţilor (AES Eurostat 2011) arată că peste 40% din angajaţii români cu un nivel scăzut de 

educaţie şi competenţe nu caută informaţii despre activităţile de formare. În acelaşi timp, un 

procent de 30% dintre respondenţii Anchetei– cel mai mare din toate ţările europene(media UE 

este 8%) – au declarat că lipsa sprijinului din partea angajatorilor pentru participarea angajaţilor 

la educaţie şi formare reprezintă un obstacol. Deşi Codul Muncii prevede că angajatorii 

trebuie să le ofere angajaţilor acces periodic la formarea profesională, în practică nu se respectă 

această prevedere. 

Codul Muncii prevede, de asemenea, ca firmele cu mai mult de 20 de angajaţi să 

stabilească planuri anuale de formare profesională (după consultarea cu sindicatele sau 

reprezentanţi ai angajaţilor), care să fie incluse în contractul colectiv de muncă la nivel de 

companie. În această privinţă, realitatea diferă din nou, după cum indică 60% dintre furnizorii de 

formare din România care susţin că absenţa planurilor de formare este unul dintre principalele 
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motive pentru care firmele nu investesc în formarea forţei de muncă (Ancheta Băncii Mondiale 

privind furnizorii de formare din România, 2014). 

Pe de altă parte, este posibil ca furnizorii de educaţie şi formare să nu reacţioneze la 

informaţiile cu privire la necesarul de competenţe al angajatorilor, în condiţiile în care nu au 

autonomie deplină în procesul de luare a deciziilor, iar continuarea furnizării unor cursuri cu 

un conţinut de formare de o relevanţă scăzută nu are niciun fel de consecinţe pentru ei. 

Costul formării este menţionat ca o barieră în calea participării la formare de către 52,5% 

dintre respondenţii la Ancheta privind educaţia adulţilor din 2011 (Eurostat) din România (cea 

mai mare rată dintre toate cele 30 de ţări implicate în această anchetă), comparativ cu doar 4,7% 

în Belgia şi cu media UE de 13,2% (a se vedea figura de mai jos). Pe de altă parte, firmele mici se 

confruntă deseori cu dificultăţi atunci când este vorba despre mobilizarea unor resurse pentru 

finanţarea formării angajaţilor. 

În România, 44% dintre companiile private afirmă că nu sprijină activităţile de formare 

pentru angajaţi din cauza lipsei fondurilor, care este şi mai pronunţată în cazul firmelor cu mai 

puţin de 10 angajaţi (procentul creşte la 49% în acest grup)36 . În plus, 79% dintre furnizorii de 

formare din România consideră că finanţarea reprezintă un obstacol cheie în calea creşterii 

participării la formare (Ancheta Băncii Mondiale privind furnizorii de formare din România, 2014). 

Proiectul adreseaza problema ratei scăzute de participare la ÎPV, obiectivul privind ÎPV 

pentru România este de a creşte rata de participare a adulţilor (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 

de ani) la 10%, până în 2020. În perioada 2007-2013, România nu a înregistrat progrese 

semnificative în legătură cu această rată, care a crescut de la 1,3% la numai 1,8%. Aceasta din 

urmă reprezintă rata medie calculată pe baza Anchetelor forţei de muncă în gospodării realizate 

de Institutul Naţional de Statistică din România, care măsoară participarea adulţilor la activităţi 

de educaţie sau formare în cele patru săptămâni anterioare investigaţiilor (în conformitate cu 

definiţia Eurostat). Rata este mult sub media UE27, de 8,9% 23. Decalajul dintre această rată şi 

cea stabilită de România pentru 2020 rămâne mare comparativ cu ţinta UE stabilită la 15%, 

conform ET 2020. România are una dintre cele mai scăzute creşteri medii ale ratei de 

participare 
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Proiectul adreseaza si problema deficitui de informaţii informaţii de calitate, disponibile 

tuturor părţilor interesate implicate în învăţarea pe tot parcursul vieţii, reprezintă o condiţie 

preliminară esenţială pentru eficienţa acesteia. Investiţiile insuficiente ale firmelor şi ale 

angajaţilor în formare pot avea drept cauză şi deficitul de informaţii, reflectând 

disfuncţionalităţile informaţionale ale pieţei. Este posibil, de exemplu, ca aceştia să nu deţină 

informaţii despre disponibilitatea şi calitatea furnizorilor de formare. De fapt, participarea la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii şi nivelurile de educaţie şi competenţe se sprijină reciproc şi sunt 

interconectate. Persoanele cu competenţe mai înalte tind să aibă locuri de muncă ce necesită 

mai multe cursuri de formare profesională continuă, ceea ce contribuie la dezvoltarea 

competenţelor acestora; atitudinea pozitivă faţă de învăţare joacă un rol similar care, în plus, 

contribuie la dezvoltarea sau menţinerea competenţelor. 

Pe piaţa muncii, adesea angajaţii nu au acces la informaţii despre oportunităţile de 

formare, iar angajatorii nu beneficiază de stimulente suficiente pentru a oferi formare 

profesională. Angajaţii au acces limitat la informaţii despre oportunităţile de formare, în special 

angajaţii mai în vârstă şi cei cu un nivel redus de educaţie. Datele Anchetei privind educaţia 

adulţilor (AES Eurostat 2011) arată că peste 40% din angajaţii români cu un nivel scăzut de 

educaţie şi competenţe nu caută informaţii despre activităţile de formare. În acelaşi timp, un 

procent de 30% dintre respondenţii Anchetei– cel mai mare din toate ţările europene(media UE 

este 8%) – au declarat că lipsa sprijinului din partea angajatorilor pentru participarea 

angajaţilor la educaţie şi formare reprezintă un obstacol. Deşi Codul Muncii prevede că 

angajatorii trebuie să le ofere angajaţilor acces periodic la formarea profesională, în practică nu 

se respectă această prevedere. 

Beneficiile grupui tinta in urma participarii la programe de formare atat in domeniului 

managementului cat si in domeniul resurselor umane se pot clasifica astfel: 

- beneficii care deriva din Invatarea pe tot parcursul vietii – proiectul va stimula intrarea in 

procesul de invatare prin pregatirea grupului tinta in etapa de constientizare ocazie cu care 

le vor fi prezentate noile provocari si oportunitati de dezvoltare economica prin 

specializari inteligente si cum implementarea proceselor transformationale sau de 
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imbuntatire a competitivitatii nu pot fi implementate fara un support theoretic si practice 

dobandit prin formare. 

- beneficii care deriva din calitatea programelor de specializare – toate programele de formare 

derulate prin proiect vor fi de specializare/perfectionare si vor avea curricula dezvolta in 

sensul upgrade-ului nivelului participantilor. In piata de formare in domeniul competentelor 

antreprenoriale exista o majoritate covarsitoare de programme de initiere care au fost 

dezvoltate in special in cadrul proiectelor POSDRU si care au curricula adaptata stimularii 

spiritului antreprenorial si infiintarii de intreprinderi. In cadrul proiectului, curricula va 

contine informare de specializare pentru antreprenori care au depasit stadiul stimularii si 

care au nevoie de abilitati si competente elevate pentru a identifica noi cai de mentinerea si 

dezvoltare a afacerilor intr-o lume a cunoasterii. 

- beneficii care deriva din tematica si utilitatea practica – Programele de formare propuse 

ofera prin complementaritate compentele necesare pentru ca la nivelul unei intreprinderi sa 

se formeze un   nucleu   specializat   care   sa   poata   asigura   implementare 

documentelor strategice pe termen lung. Persoanele care se vor forma vor deveni persoane 

cheie in cadrul firmelor ceea ce le va consolida pozitia prin securizarea locului de munca si 

prin cresterea beneficiilor salariale. De conditiile de munca imbunatatite care se vor 

implementa in cadrul intreprinderilor chiar daca vor fi gestioante de persoanele formate si 

vor fi adresate tituror angajatilor vor beneficia in final si participantii la formare in calitatea 

lor de anagjati ai intreprinderilor respective. 

- beneficii care deriva din finantarea participarii la formare – accesul gratuit la formare va 

rezolva problema lipsei finantarilor programelor de formare la nivelul intreprinderilor si a 

incapacitatii persoanelor de a-si achita cheltuielile necesare formarii si va permite accesul la 

programme de formare de inalta calitate gresu accesibile financiar ( ex: miniMBA ). 

- Beneficii care deriva din utilizarea noilor competente la locul de munca – dobandirea de noi 

competente, specializare si perfectionarea vor creste productivitatea directa a persoanei 

participante la formare cat si a celor care le lantul de subordonare/colaborare vor fi impactati 

de noile instrumente/metode/ planificari etc ce se vor implementa in intreprindere. 

Cresterea productivitatii conduce la stabilitatea firmelor, cresterea marjei de profit, 
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mentinerea si chiar cresterea numarului locurilor de munca, la compensatii salariale marite 

dar si la o crestere a stimei de sine si a valorizarii personale ce deriva din imbunatatirea 

personala. 

- beneficii care deriva din utilizarea/aplicarea noilor cunostinte in firma proprie – 

antreprenorii care isi gestioneaza propriile afaceri vor avea acces la programme de formare 

fara sa depuna eforturi financiare si vor beneficia de sprijin in utilizarea notiunilor invatate 

pentru a-si imbunatati procesele, metodele etc, pentru a implementa in firma noi concept, 

vor intelege importanta specializarilor inteligente si modul in care isi pot corela activitatea 

cu acestea. 

- beneficiile participarii la programe de formare in domeniul managementului pe langa cele 

mentionat mai sus tin de faptul ca Managerii formati vor putea implementa la locul de munca 

noi instrumente de organizare a echipelor, isi vor imbunatati viziunea strategica, vor 

experimenta coworking-ul in cadrul unui nucleu cheie ce va fi constituit la nivelul 

intreprinderilor sprijinite, vor deschide posibilitati profesionale noi de avansare ( managerii 

angajati), vor consolida afacerea proprie (anatreprenorii) generand beneficii financiare si de 

crestere a calitatii vietii personale, familiale si la nivelul habitatului din care provin. 

- beneficiile participarii la programe de formare in domeniul resurselor umane pe langa 

cele mentionat mai sus tin de faptul ca isi vor imbuntati modul de relationare cu resursele 

umane angajate, vor dobandi intelege importanta alinierea filosofiei de HR la planificarea 

tacticilor de business ale organizaţiei, dar şi despre cum contribuie departamentul de HR 

la atingerea unui nivel înalt de business performance: rolul coordonatorului de resurse 

umane la nivel de business strategy & development, result-centric leadership, career 

mapping for millennials, sharing economy, cultura organizaţională ca factor diferenţiator, 

career development & team management şi altele. In mod special vor dobandi cunostinte si 

instrumente practice pentru a implementa modele contractuale noi de tip teleworkig etc. 
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3.2. Evaluarea impactului  

 
Evaluarea impactului este o parte esențială a procesului. În această etapă se evaluează 

realizările și se emit recomandări pentru îmbunătățiri viitoare. Pentru a măsura progresul în 

realizarea obiectivelor pot fi folosiți diverși indicatori, care contribuie la măsurarea performanței. 

Indicatorii pot fi atât cantitativi (cifre și procente), cât și calitativi (calitatea participării și a 

experienței). Pentru a măsura impactul, pot fi folosite, de asemenea, chestionare, interviuri, 

observații și evaluări. Definirea indicatorilor referitori la diferitele activități ale proiectului ar 

trebui să fie prevăzută la începutul proiectului și să facă parte din planul general de diseminare. 

 

Exemple: 

- date și cifre referitoare la site-ul organizatorilor proiectului (actualizări, vizite, consultări, 

referințe încrucișate) 

- numărul de reuniuni cu principalele părți interesate 

- numărul de participanți la discuții și sesiuni de informare (ateliere de lucru, seminare, 

evaluări reciproce); măsuri subsecvente 

- producerea și circulația produselor 

- acoperirea mediatică (articole în buletine informative de specialitate din presă, 

comunicate de presă, interviuri etc.) 

- vizibilitate în rețelele de socializare și atractivitatea site-ului internet 

- participarea la evenimente publice 

- legături cu rețelele existente și cu partenerii transnaționali; transferul de informații și de 

know-how 

- impactul asupra măsurilor în materie de politici la nivel regional, național, european; 

- feedback de la utilizatorii finali, de la alte părți interesate, de la colegi, de la factorii de 

decizie. 
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