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Detalii

Informare rezultate schimb de
bune practici Oslo

−

În urma vizitei de schimb de bune practici de la Oslo, în cadrul
întâlnirii din 13.10.2021 a fost prezentat modelul norvegian și s-au
purtat discuții cu privire la aplicarea acestui model și în România, în
aceeași formă. S-a concluzionat că acesta nu este modelul aplicabil
pentru România, echipa de proiect urmând să deruleze consultări
informale cu partenerii sociali, astfel încât cardul să fie un instrument
cu adevărat util în contextul românesc.

Conturarea
conceptului
cardului
lucrătorilor
din
construcții pentru România

−

Discuții/ întâlniri grup de lucru

−

Analizând concluziile studiilor elaborate în cazul proiectului, modelul
norvegian și rezultatele unor discuții informale cu antreprenori din
construcții s-a schițat conceptul cardului la nivel de informații pe care
ar trebui să le conțină, dar și scenariile ce trebuie analizate în secțiunii
3 - Descrierea opțiunilor de soluționare a problemei/ problemelor
identificate. În urma dialogului dintre experții implicați și managerul
de proiect s-a agreat varianta ce urmează a se prezenta partenerilor
sociali cel târziu la mijlocul lunii noiembrie, urmând ca experții să
pregătească o prezentare a stadiului proiectului, dar și abordarea
propusă.
S-au derulat două ședințe de lucru în data de 13.10.2021 și 29.10.2021.
S-a decis ca secțiunile 1 și 2, care au fost elaborate detaliat să fie
acceptate în această formă, până la revizuirea lor finală. S-a stabilit
organizarea a două sesiuni de discuții informale cu partenerii sociali,
prima în perioada 09-11.11.2021 , a doua în perioada 20-27.11.2021.
Pentru aceasta este necesar ca până pe 8.11.2021 experții să realizeze
un PowerPoint cu câteva slide-uri relevante pentru faza actuală a
proiectului.

Responsabilități

Responsabil/i

Întocmire PowerPoint pentru prezentarea proiectului – Burnar Florian
repartizare sarcini
Informare cu privire la regulile GDPR privind datele Irina Forgo
stocate pe card și vizibilitate/ acces la acestea
Elaborare secțiuni 3 și 4 variantă draft; discuții informale Experți și asistenți
cu partenerii sociali, APET, ITM

Data limită
08.11.2021
08.11.2021
30.11.2021

