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SCOPUL PREZENTĂRII

- de a oferi o perspectivă asupra celor mai importante
modificări survenite pe parcursul implementării proiectului,
care au avut un impact semnificativ asupra comunitătilor
implicate în proiect

- de a oferi o perspectivă asupra celor mai importante
modificări survenite pe parcursul implementării proiectului,
care au avut un impact semnificativ asupra comunitătilor
implicate în proiect



Introducerea proiectului în comune



Cine sunt Coordonatorii?



Reprezentant al Coordonatorilor din
regiunea Sud-Muntenia

Aurelian RĂDOI



Comitetele multisectoriale locale (CML)
• O structură nou formată care reprezintă nucleul echipei locale, care a

planificat şi implementat toate acţiunile proiectului în comunităţile noastre.
• Componenţa sa a variat în funcţie de stadiul implementării proiectului şi a

inclus persoane precum:
– Coordonatorul local
– Primar
– Viceprimar
– Un manager
– Medic de familie
– Asistent social
– Cadru didactic
– alte persoane vectori de imagine din comunitate în funcţie de acţiunile desfăşurate.

• O structură nou formată care reprezintă nucleul echipei locale, care a
planificat şi implementat toate acţiunile proiectului în comunităţile noastre.

• Componenţa sa a variat în funcţie de stadiul implementării proiectului şi a
inclus persoane precum:

– Coordonatorul local
– Primar
– Viceprimar
– Un manager
– Medic de familie
– Asistent social
– Cadru didactic
– alte persoane vectori de imagine din comunitate în funcţie de acţiunile desfăşurate.



Importanţa  CML
• Pentru comunitate – încrederea sporită a cetăţenilor în

acţiunile întreprinse de noi prin implicarea directă a
autorităţilor locale cât şi a altor personalităţi din comunitate;

• Pentru coordonatorul local – dezvoltarea spiritului de
echipă şi a capacităţii de coordonare, dar şi gestionarea
mai bună a opiniilor, precum şi legitimarea poziţiei lor în
comunitate.

• Pentru comunitate – încrederea sporită a cetăţenilor în
acţiunile întreprinse de noi prin implicarea directă a
autorităţilor locale cât şi a altor personalităţi din comunitate;

• Pentru coordonatorul local – dezvoltarea spiritului de
echipă şi a capacităţii de coordonare, dar şi gestionarea
mai bună a opiniilor, precum şi legitimarea poziţiei lor în
comunitate.



Impactul CML
• Comunitatea a perceput această structură locală ca făcând

ceva cu adevărat util, gratuit pentru ei, că sunt oameni cărora
‘le pasă’.

• Comunitatea şi-a îmbunătăţit percepţia despre fondurile
europene care pentru mulţi cetăţeni simpli reprezenta o
himeră (transformând multe visuri în realitate).

• Coordonatorul local şi-a dezvoltat încrederea în forţele proprii
cât şi stima de sine.

• Comunitatea a perceput această structură locală ca făcând
ceva cu adevărat util, gratuit pentru ei, că sunt oameni cărora
‘le pasă’.

• Comunitatea şi-a îmbunătăţit percepţia despre fondurile
europene care pentru mulţi cetăţeni simpli reprezenta o
himeră (transformând multe visuri în realitate).

• Coordonatorul local şi-a dezvoltat încrederea în forţele proprii
cât şi stima de sine.



Reprezentant al Coordonatorilor din
regiunea Centru

Cristian VASILIU



Activităţi desfăşurate - Târgul de sănătate
• Târgul de Sănătate a fost, în general, activitatea cu cel mai mare

impact în comunităţile noastre, atât datorită conceptului, cât şi amplorii.

• Un atu al târgului a fost acela al ‘liberei’ organizări pentru fiecare
comunitate în parte, astfel îmbrăcând forma adecvată pentru cetăţenii
din acea regiune.

• Târgul de sănătate a răspuns la o necesitate a cetăţenilor din
comunităţile noastre, fapt reflectat chiar în chestionarea prealabilă a
populaţiei care a reliefat adevăratele probleme de sănătate din
comunele noastre.

• Târgul de Sănătate a fost, în general, activitatea cu cel mai mare
impact în comunităţile noastre, atât datorită conceptului, cât şi amplorii.

• Un atu al târgului a fost acela al ‘liberei’ organizări pentru fiecare
comunitate în parte, astfel îmbrăcând forma adecvată pentru cetăţenii
din acea regiune.

• Târgul de sănătate a răspuns la o necesitate a cetăţenilor din
comunităţile noastre, fapt reflectat chiar în chestionarea prealabilă a
populaţiei care a reliefat adevăratele probleme de sănătate din
comunele noastre.



Impactul târgului de sănătate

• Târgul de sănătate a avut un impact asupra unui număr foarte
mare de cetăţeni, depăşind în multe comunităţi numărul propus
prin proiect, deoarece a ţintit o necesitate reală a cetăţenilor.

• Cel mai important efect a fost acela că în multe comunităţi
(comuna Ciulniţa din judeţul Ialomiţa; comuna Valea Viilor din
judeţul Sibiu) aceste târguri  s-au organizat din nou, ajungând
la a 2-a ediţie, cu efortul echipelor locale şi cu concursul CML.
Acest fapt reflectă lucrul bine făcut, dar şi reala experienţă
câştigată de echipele locale.

• Târgul de sănătate a avut un impact asupra unui număr foarte
mare de cetăţeni, depăşind în multe comunităţi numărul propus
prin proiect, deoarece a ţintit o necesitate reală a cetăţenilor.

• Cel mai important efect a fost acela că în multe comunităţi
(comuna Ciulniţa din judeţul Ialomiţa; comuna Valea Viilor din
judeţul Sibiu) aceste târguri  s-au organizat din nou, ajungând
la a 2-a ediţie, cu efortul echipelor locale şi cu concursul CML.
Acest fapt reflectă lucrul bine făcut, dar şi reala experienţă
câştigată de echipele locale.



Impactul târgului de sănătate
• Un alt efect în rândul comunităţii a fost acela că unii cetăţeni,

cu ocazia susţinerii acestui târg de sănătate, au depistat
unele afecţiuni, necunoscute lor până în acel moment.

• Totodată evenimentul a îmbunătăţit  colaborarea între cetăţeni
şi medicul de familie.

• Târgul de sănătate a avut un impact deosebit asupra
conceptului de voluntariat în comunitate trezind interesul
pentru participarea la activităţile fundaţiei a multor tineri.

• Un alt efect în rândul comunităţii a fost acela că unii cetăţeni,
cu ocazia susţinerii acestui târg de sănătate, au depistat
unele afecţiuni, necunoscute lor până în acel moment.

• Totodată evenimentul a îmbunătăţit  colaborarea între cetăţeni
şi medicul de familie.

• Târgul de sănătate a avut un impact deosebit asupra
conceptului de voluntariat în comunitate trezind interesul
pentru participarea la activităţile fundaţiei a multor tineri.



Reprezentant al Coordonatorilor din
regiunea Sud-Est

Mihaela MITEA



Alte activităţi desfășurate

Sesiuni de consiliere profesională pentru şomeri şi persoane în
căutarea unui loc de muncă;

Programe de formare profesională pentru manageri şi angajaţi
(manager proiect / competenţe antreprenoriale şi competenţe
sociale şi civice).

Sesiuni de consiliere profesională pentru şomeri şi persoane în
căutarea unui loc de muncă;

Programe de formare profesională pentru manageri şi angajaţi
(manager proiect / competenţe antreprenoriale şi competenţe
sociale şi civice).



Etape ale organizării activităţilor
întreprinse de coordonatorii locali

 Organizarea de întâlniri cu membrii comitetelor multisectoriale
 Identificarea membrilor grupului ţintă
 Contactarea acestora
 Informarea membrilor grupului ţintă cu privire la activităţile

destinate acestora
 Prezentarea documentelor necesare participării la sesiunile

de consiliere şi la programele de formare profesională

 Organizarea de întâlniri cu membrii comitetelor multisectoriale
 Identificarea membrilor grupului ţintă
 Contactarea acestora
 Informarea membrilor grupului ţintă cu privire la activităţile

destinate acestora
 Prezentarea documentelor necesare participării la sesiunile

de consiliere şi la programele de formare profesională



Etapele organizării activităţilor
 Acordarea de sprijin în completarea  documentelor
 Întocmirea dosarelor membrilor grupului ţintă
 Colaborarea cu reprezentanţii partenerilor în vederea stabilirii

datelor de desfăşurare a activităţilor
 Stabilirea locaţiilor, pregătirea sălilor şi a logisticii, asigurarea

catering-ului,  acordarea de sprijin  formatorilor şi
reprezentanţilor Fundaţiei Romtens & Partenerilor Regionali
prezenţi la programele de formare

 Identificarea şi selectarea managerilor / angajaţilor în vederea
vizitei de studiu în Irlanda

 Acordarea de sprijin în completarea  documentelor
 Întocmirea dosarelor membrilor grupului ţintă
 Colaborarea cu reprezentanţii partenerilor în vederea stabilirii

datelor de desfăşurare a activităţilor
 Stabilirea locaţiilor, pregătirea sălilor şi a logisticii, asigurarea

catering-ului,  acordarea de sprijin  formatorilor şi
reprezentanţilor Fundaţiei Romtens & Partenerilor Regionali
prezenţi la programele de formare

 Identificarea şi selectarea managerilor / angajaţilor în vederea
vizitei de studiu în Irlanda



Beneficiile  grupurilor ţintă
Managerii au dobândit:
 Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de proiect
 Competenţe şi abilităţi pentru dezvoltarea afacerii şi pentru

îmbunătăţirea performanţelor în cadrul activităţii profesionale

Managerii au dobândit:
 Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de proiect
 Competenţe şi abilităţi pentru dezvoltarea afacerii şi pentru

îmbunătăţirea performanţelor în cadrul activităţii profesionale



Beneficiile  grupurilor ţintă

Angajaţii au învăţat:
 să comunice eficient la locul de muncă
 să lucreze mai bine în echipă, să organizeze şi să conducă o

echipă
 să prevină şi să soluţioneze eventualele conflicte care apar în

relaţiile de muncă;
 să-şi organizeze eficient locul de muncă

Angajaţii au învăţat:
 să comunice eficient la locul de muncă
 să lucreze mai bine în echipă, să organizeze şi să conducă o

echipă
 să prevină şi să soluţioneze eventualele conflicte care apar în

relaţiile de muncă;
 să-şi organizeze eficient locul de muncă



Beneficiile  grupurilor ţintă
Şomerii / persoanele în căutarea unui loc de muncă:
 au reuşit să se cunoască mai bine din punct de vedere

personal şi profesional
 au conştientizat importanţa formării profesionale în

conformitate cu cerinţele pieţei muncii
 au fost iniţiaţi în utilizarea de metode şi tehnici de obţinere a

unui loc de muncă
 au primit recomandări utile privind orientarea profesională

Şomerii / persoanele în căutarea unui loc de muncă:
 au reuşit să se cunoască mai bine din punct de vedere

personal şi profesional
 au conştientizat importanţa formării profesionale în

conformitate cu cerinţele pieţei muncii
 au fost iniţiaţi în utilizarea de metode şi tehnici de obţinere a

unui loc de muncă
 au primit recomandări utile privind orientarea profesională



Rezultate  pe termen scurt, mediu şi lung

 Resurse umane mai bine pregătite
 Îmbunătăţirea stilului de lucru
 Îndeplinirea cu succes a obiectivelor la locul de muncă şi

obţinerea rezultatelor aşteptate
 Comunicare eficientă la nivel interpersonal, instituţional şi

social

 Resurse umane mai bine pregătite
 Îmbunătăţirea stilului de lucru
 Îndeplinirea cu succes a obiectivelor la locul de muncă şi

obţinerea rezultatelor aşteptate
 Comunicare eficientă la nivel interpersonal, instituţional şi

social



Rezultate  pe termen scurt, mediu şi lung

 Atragere de fonduri în zonă prin accesarea de programe de
finanţare

 Un management eficient al afacerilor
 Acces îmbunătăţit pe piaţa muncii

 Atragere de fonduri în zonă prin accesarea de programe de
finanţare

 Un management eficient al afacerilor
 Acces îmbunătăţit pe piaţa muncii



Beneficiile  coordonatorilor
Îmbunătăţirea abilităţilor şi capacităţii de:

 Comunicare;
 Relaţionare;
 Adaptare;
 Planificare;
 Organizare;

 Coordonare;
 Sinteză.

Îmbunătăţirea abilităţilor şi capacităţii de:

 Comunicare;
 Relaţionare;
 Adaptare;
 Planificare;
 Organizare;

 Coordonare;
 Sinteză.









Reținerea personalului
În numele coordonatorilor locali, aș dori să mulțumesc:

• Primarilor comunelor care au arătat o judecată corectă atunci când i-au
indicat pentru a participa la selecţia personalului

• Dr Mihaela Hărătău, care le-a inspirat încredere şi i-a încredinţat că vor reuşi
• Simona Ştefănescu, care a fost întotdeauna alături de ei
• Întregii echipe Romtens, care i-a sprijinit în multe moduri / sub multe aspecte
• Partenerilor Regionali, pentru generozitatea cu care au împărtăşit

cunoştinţele
• Dr. Katrina Collins şi dna. Ruth Fleming de la Belfast Healthy Cities
• Tuturor celor din comune, care au stat în spatele lor.

În numele coordonatorilor locali, aș dori să mulțumesc:
• Primarilor comunelor care au arătat o judecată corectă atunci când i-au

indicat pentru a participa la selecţia personalului
• Dr Mihaela Hărătău, care le-a inspirat încredere şi i-a încredinţat că vor reuşi
• Simona Ştefănescu, care a fost întotdeauna alături de ei
• Întregii echipe Romtens, care i-a sprijinit în multe moduri / sub multe aspecte
• Partenerilor Regionali, pentru generozitatea cu care au împărtăşit

cunoştinţele
• Dr. Katrina Collins şi dna. Ruth Fleming de la Belfast Healthy Cities
• Tuturor celor din comune, care au stat în spatele lor.



Ca urmare a prezentărilor

• Câștigarea încrederii persoanelor de pe plan local
• Demonstrarea abilităţilor organizatorice
• Construirea de reţele locale
• Prezentarea de abilităţi de coordonare a activităţilor
• Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de muncă la nivel local

• Câștigarea încrederii persoanelor de pe plan local
• Demonstrarea abilităţilor organizatorice
• Construirea de reţele locale
• Prezentarea de abilităţi de coordonare a activităţilor
• Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de muncă la nivel local



Observațiile noastre

• Înflorire

• Au muncit împreună şi s-au constituit într-o rețea

• Au fost Pro-activi

• Înflorire

• Au muncit împreună şi s-au constituit într-o rețea

• Au fost Pro-activi



ConcluziiConcluzii


