Investește in oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară: 1 – „Educaţie şi formare în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţi bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.1 – „Acces la educaţie şi formare profesională initială de calitate”
Titlul proiectului: „Educație pentru viață– EV”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/190/1.1/S/156935

Avizat,

PLAN DETALIAT DE IMPLEMENTARE LUNA DECEMBRIE

Manager proiect,
Pintea-Enea Mirela

Nr.
crt. Activitatea/Subactivitate/
Acțiuni
Responsabil
Experți implicați
A1 Managementul proiectului
A1.1 Activitati de planificare, gestiune a proiectului, monitorizare si evaluare a implementarii
1 Realizarea planului de implementare detaliat pentru luna
expert
manager, expert monitorizare
decembrie
monitorizare
2 Intalnire de lucru intre membrii echipei de management si
asistent manager manager, asistent manager, expert
implementare pentru analiza rezultatelor din luna noiembrie;
monitorizare, responsabil financiar,
discutarea şi aprobarea planului de implementare pentru luna
consilier juridic, responsabil
decembrie, stabilirea responsabilităţilor pentru perioada
achizitii, responsabili grup țintă,
următoare
expert monitorizare grup țintă,
expert IT, expert comunicare,
expert coodonator activitate
orientare și consiliere
3 Intalnire de lucru intre membrii echipei de management și
asistent manager
implementare pentru analiza rezultatelor obținute, stabilirea
responsabilităţilor pentru perioada următoare pentru finalizarea
proiectului

Rezultate propuse/Livrabile

plan implementare detaliat luna
decembrie
minuta, lista de prezență

manager, asistent manager, expert minuta, lista de prezență
monitorizare, responsabil
financiar,consilier juridic,
responsabil achizitii, experți termen
scurt

Termen limită de
realizare

07-12-2015

07-12-2015

16-12-2015

4 Coordonarea organizării și desfășurării concursurilor zonale,
conform procedurii

manager proiect,
asistent manager

5 Realizarea Anexei 8 pentru locațiile de implementare a
activităților la nivelul grupului țintă

asistent manager

manager, asistent manager, expert portofolii concursuri
monitorizare,responsabili grup
țintă, expert monitorizare grup
țintă, expert IT
manager proiect, asistent manager Anexa nr.8

6 Coordonarea desfășurării excursiei de premiere a elevilor

asistent manager

manager proiect, asistent proiect

11-12-2015

03-12-2015
documente desfășurare excursie
18-20.12.2015
7 Elaborarea planului operațional pentru realizarea și depunerea
CR 3

manager proiect

manager proiect, asistent proiect

plan operaţional pentru realizarea
şi depunerea cererii de rambursare
nr.3

18-12-2015

8 Elaborarea raportului tehnico – financiar intermediar nr. 3

expert
monitorizare

expert monitorizare, manager
proiect

raport tehnico- financiar
intermediar nr.3

21-12-2015

9 Monitorozarea îndeplinirii condițiilor de acordare a premiilor;
coordonarea acordării premiilor

expert
monitorizare

experti monitorizare, responsabil
financiar

notă fundamentare acordare
premii

16-12-2015

10 Coordonarea organizării și desfășurării conferinței finale

manager proiect

manager proiect, asistent proiect

agenda conferinței

11 Elaborarea rapoartelor de monitorizare pe activităţi şi a
raportului de monitorizare şi evaluare a atingerii
indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru luna decembrie

expert
monitorizare

expert monitorizare, manager
proiect

12 Elaborarea rapoartelor şi fişelor individuale lunare de pontaj
pentru luna decembrie

manager proiect

17-12-2015
raport de monitorizare pe activităţi
luna octombrie raport de
monitorizare şi evaluare a atingerii
indicatorilor/rezultatelor/obiective
lor pentru luna octombrie
manager, asistent manager, expert rapoarte lunare individuale
monitorizare, responsabil
fişe individuale de pontaj
financiar,consilier juridic,
responsabil achizitii, echipa de
implementare

24-12-2015

27-12-2015

A1.2 Activitati de secretariat, contabilitate, achizitii
13 Asigurarea funcţionalităţii sediului proiectului, realizarea şi
înregistrarea documentelor proiectului

asistent manager

asistent manager, secretar

registrul de intrări – ieşiri

luna decembrie
2015

14 Asigurarea funcţionalităţii sistemului de comunicare cu membrii asistent manager
EIP și exteriorul;

asistent manager, secretar

registrul de intrări – ieşiri

luna decembrie
2015

15 Înregistrarea şi rezolvarea corespondenţei legate de proiect

asistent manager, secretar

registrul de intrări – ieşiri

luna decembrie
2015

asistent manager

16 Multiplicarea/scanarea documentelor pentru depunerea CR nr.3 secretar

secretar, arhivar

documente scanate
27-12-2015

17 Arhivarea documentelor proiectului

arhivar

secretar, arhivar

documente arhivate

18 Realizarea achiziţiilor conform planului de achiziții pe proiect

responsabil achiziții responsabil achiziții, responsabil
financiar

dosare achiziții - contracte

19 Realizarea operațiunilor financiare pentru plata premiilor
elevilor

responsabil
financiar

responsabil financiar, casieri

documente plată

20 Realizarea operațiunilor financiare pentru plata salariilor și
facturilor din luna noiembrie/decembrie 2015
A1.3 Audit si expertiza contabila

responsabil
financiar

responsabil financiar, manager
proiect

documente plată salarii
documente plată achiziții

21 Realizarea raportului de audit și a expertizei contabile pentru
cererea de rambursare nr. 3

responsabil
financiar

responsabil financiar, expert
contabil, auditor

raport audit nr.2 validarea
cheltuielilor CR3

27-12-2015
luna decembrie
2015
11-18.12.2015
luna decembrie
2015

27-12-2015

A2. Informare si publicitate

22
23
24

25

A2.2 Acțiuni de promovare a proiectului; conceperea si realizarea materialelor de informare privind proiectul si oportunitatile oferite prin proiect (site,brosuri, pliante, mape,
afise, etc.)
luna decembrie
Distribuirea materialelor publicitare pentru proiect
expert comunicare expert comunicare, expert IT
pliante, mape , broșuri
2015
Realizarea unui comunicat de presă privind premiile obținute în expert comunicare expert comunicare
comunicat de presă
18-12-2015
cadrul proiectului
Promovarea proiectului în cadrul excursiei de premiere și a
expert comunicare expert comunicare
acorduri de parteneriat
21-12-2015
discuțiilor cu comunitatea locală
A2.3 Realizarea si dezvoltarea paginii web a proiectului – conceptie, realizare, actualizare, implementare facilitati
Completarea secţiunilor site-ului cu informațiile despre proiect, expert IT
asistent manager, expert
site proiect
luna decembrie
premierea elevilor
comunicare, expert IT
2015
A2.4 Organizarea şi desfăşurarea coferinţei de presă privind finalizarea proiectului, realizarea unui comunicat de presă

26 Organizarea și desfășurarea conferinței de finalizare a
proiectului
A3. Desfășurarea activităților integrate la nivelul grupului țintă
27 Realizarea Anexei 10, înregistrarea indicatorilor

expert comunicare

expert comunicare, expert IT

mapa conferinței
17-12-2015

expert IT

28 Monitorizarea participării membrilor grupului țintă la activitățile
proiectului - concursuri
expert
monitorizare grup
țintă
A.3.2. Activități de orientare și consiliere școlară pentru grupul țintă

responsabili grup țintă, expert IT

Anexa 10 Actionweb

luna decembrie
2015

rapoarte de monitorizare acordare
premii de participare pe centre
expert monitorizare grup țintă

luna decembrie
2015

29 Planificarea activităților de orientare și consiliere pentru luna
decembrie; Derularea de activități de orientare și consiliere

expert
expert coordonator activitate
coordonator
consiliere, experți orientare și
activitate consiliere consiliere

30 Centralizarea elevilor care au participat la activități de consiliere

grafic activitate consiliere luna
decembrie
liste prezență
teste completate
portofolii
02-24.12. 2015
elevi
tabele elevi

expert
expert coordonator activitate
coordonator
consiliere, experți orientare și
activitate consiliere consiliere
31 Realizarea fișei de lucru pentru verificarea îndeplinirii
indicatorului de rezultat

02-24.12. 2015
fișă de lucru

expert
coordonator
expert coordonator activitate
activitate consiliere consiliere

32 Monitorizarea realizării indicatorului de proiect

07-12-2015
Centralizator indicator

expert
coordonator
expert coordonator activitate
activitate consiliere consiliere
A.3.3. Activități în cadrul programului educativ integrat de dezvoltare a competențelor cheie și profesionale ale elevilor, dezvoltarea abilităților personale
3.3.6. Organizarea concursurilor la nivelul fiecărui centru zonal din județ pe niveluri de studiu, premierea elevilor
33 Desfășurarea concursurilor, etapa zonală
responsabili grup experți pregătire elevi pentru
țintă
concursuri

24-12-2015

portofolii concursuri, etapa zonală
11-12-2015

A.3.4. Înființarea și dezvoltarea rețelei parteneriale
3.4.2. Dezvoltarea rețelei parteneriale și a parteneriatelor de tipul școală – comunitate; promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului, a experienței și a bunelor practici
34 Realizarea acordurilor de parteneriat cu comunitatea locală

35 Desfășurarea excursiei de premiere a elevilor

Expert monitorizare,
Nițoi Leontina

expert comunicare expert comunicare, expert
monitorizare grup țintă,
responsabili grup țintă
asistent manager expert comunicare, expert
monitorizare grup țintă,
responsabili grup țintă

acorduri de parteneriat
decembrie 2015
documente excursie
18-20.12.2015

