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CAPITOL 7.   
Management proiect  
Raport Intermediar de Activitate (Responsabil: CO) 
 

Proiectul prevede desfasurarea a numeroase activitati intr-o perioada scurta. Complexitatea acestui 
proiect necesita un efort uman crescut pentru realizarea obiectivelor si cerintelor impuse. In cadrul 
proiectului sunt implicate doua categorii de resurse umane: cele alocate de catre partenerii din 
consortiu, si respectiv resurse umane atrase din afara consortiului (in principal experti asociati 
grupurilor de lucru).  

Asa cum era prevazut, si in prima faza a proiectului coordonatorul a monitorizat progresul 
activitatilor si indeplinirea obiectivelor, a realizat interfata cu ANCS si este responsabil de problemele 
administrative, financiare si de management. Deciziile se iau prin consens in Comitetul de 
coordonare, in care sunt reprezentate toate organizatiile participante. S-a constituit echipa stiintifica 
care este alcatuita din specialisti ai fiecarui partener care asigura coordonarea activitatii grupurilor de 
lucru. Echipa tehnica a asigurat suportul pentru implementare si este compusa din secretariatul 
proiectului, responsabil economic, specialisti in baze de date, realizare pagini de web si responsabil 
pentru comunicare/informare/diseminare. In diagrama, GL = grup de lucru. 

 

 
 
De notat si consultarea regulata cu reprezentantii Autoritatii contractante, desemnati de catre 

Presedintele ANCS, prin invitarea acestora la sedintele Comitetului de coordonare. 
 
In aceasta etapa a proiectului au fost organizate 2 intalniri de proiect (minuta cele de a doua 

intalniri a 2-a se gaseste in Anexa 7), au avut loc interactiuni permanente intre partenerii proiectului, 
informare/consultare prin e-mail si prin intermediul paginii tip EXTRANET (cu parola). 

Pentru a creste siguranta comunicarii in cadrul Colectivului de management si suport, mesajele 
coordonatorului au fost transmise atat prin e-mail cat si postate pe pagina EXTRANET. 

Au fost transmise 36 de mesaje pe parcursul a 6 saptamani.  
Saptamana 1 (1-7 noiembrie 2010) 
 1.1. Numerotarea si postarea mesajelor transmise de coordonator colectivului de management  
 1.2. Tabel cu specialistii, pe directii de aplicatii  
 1.3. Mandatul subgrupurilor de lucru  
 1.4. Descrierea generala a bazelor de date electronice  
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 1.5. Optiuni pentru coordonarea subgrupuri de lucru  
 1.6. Grupurile de lucru 2-6  
 1.7. Grupuri si subgrupuri de lucru  
 1.8. Sedinta consortiului la 15 noiembrie 2010  
 1.9. Subgrupuri pe directii de aplicatii: mandat si calendar  
Saptamana 2 (8-14 noiembrie) 
 2.1. Demararea activitatii in grupurile de lucru  
 2.2. Nanoprospect Ancheta fulger rezultate/resurse in nano  
 2.3. Sedinta 15 noiembrie. Contributia partenerilor  
 2.4. Sedinta 15 noiembrie. Contributia coordonatorului  
 2.5. Sedinta 15 noiembrie. Interventii asteptate ale partenerilor  
 2.6. Sedinta 15 noiembrie. Propunere pentru ordine de zi  
Saptamana 3 (15-21 noiembrie) 
 3.1. Draft minuta sedinta consortiului   
 3.2. Dupa sedinta consortiului  
 3.3. Dupa sedinta consortiului  
 3.4. Modificari ale programarii initiale?  
Saptamana 4 (22-28 noiembrie) 
 4.1. Program de lucru pana la avizare  
 4.2. Planul raportului Faza I  
 4.3. Afisul dezbaterii din 7 decembrie 2010. Postere?  
Saptamana 5 ( 29 noiembrie- 5 decembrie 2010) 
  5.1. Experti din diaspora  
  5.2. Experti din diaspora  
  5.3. Reproducerea mesajului adresat coordonatorilor subgrupurilor de lucru  
  5.4. Intalnire 10 decembrie pentru finalizarea raportului 2010  
  5.5. Rugam folositi formularul pentru diaspora  
  5.6. Informare privind activitatea SGL  
  5.7. Stadiul de elaborare al materialelor pentru Raport faza I   
  5.8. Materiale disponibile pe pagina Extranet  
  5.9. Programul manifestarii din 7 decembrie  
Saptamana 6 (6 - 13 decembrie 2010) 
 6.1. Raportarea din 10 decembrie 2010]  
 6.2. Difuzarea de anunturi prin e-News 
 6.3. Raportare 10 decembrie. Alte detalii  
 6.4. Rapoartele individuale pe pagina Extranet  
 6.5. Ultimile inscrieri de specialisti din diaspora  

 
Raportul intermediar de activitate, corespunzator etapei I a proiectului NANOPROSPECT, a 

fost realizat si transmis Autoritatii Contractante in luna decembrie 2010. 
 
 
 


