
PLANUL DE COMUNICARE şi PROMOVARE A PROIECTULUI

Nr. Eveniment[1]

Scurtă descriere (temă, 

canale de comunicare 

utilizate etc.)

Grupuri ţintă vizate (actori 

sociali la nivel local, regional, 

naţional)

Data 

derulării

Locul 

desfăşurării 
Organizator Rolul  partenerilor

1 Conferinta de 

deschidere a 

proiectului

Deschiderea proiectului se 

va face in cadrul unei 

conferinte in prima luna 

avand ca tema informarea 

membrilor comunitatii din 

Mihailesti despre 

deschiderea 

proiectului,perioada 

acestuia,scopul si 

obiectivele,grupul tinta 

caruia i se 

adreseaza,activitatile si 

rezultatele asteptate

Asociaţia Romilor 

Buzoieni,Protectia 

Copilului,Inspectoratul 

Scolar,Institutia Prefectului, 

Grupul de Initiativa al 

Comunitatii de romi 

Mărgineanu,Consilieri 

locali,Cadre didactice

Luna I de 

implement

are

Sala conferinte 

Primaria 

Mihailesti

Primăria 

Mihăilești

Asigurarea logisticii necesare 

desfasurarii 

conferintei,asigurarea 

principiilor de transparenta in 

comunicare a 

datelor,informare despre locul 

si data desfasurarii conferintei

2 Web-site Realizarea website va 

asigura informarea celor 

interesati in mod 

transparent si util cu 

privire la stadiul 

implementarii 

proiectului,grup 

tinta,indicatori,s.a.cu 

publicarea permanenta a 

datelor.

Institutii si persoanele interesate 

de proiect si activitati,grup tinta 

vizat si modul in care s-a 

implementat proiectul.

Perioada 

de 

implement

are si 

sustenabilit

ate a 

proiectului 

Domeniu online 

achizitionat

Primăria 

Mihăilești

Organizarea de achizitie 

domeniu,incheierea 

contractului de furnizare,plata 

serviciului,furnizarea datelor 

pentru realizarea website.

Responsabil 

activitate 
Primaria Mihăilești,Scoala Gimnaziala Mihăilești,Grupul de inițiativă al comunitații Mărgineanu

Persoană de 

contact
Tudose Adelina Violeta - responsabil achizitii publice

Obiectivele 

planului de 

promovare

 Promovarea imaginii SE E, difuzarea  informaţiilor relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului şi a realizării activitatilor si 

indicatorilor propusi.



3 Placa 

informativa

Realizarea palcutei 

informative va furniza 

informatii cu privire al 

Finantator,Promotorul de 

proiect,Partener,obiectivul 

proiectului,durata de 

implementare si 

sustenabilitate a 

proiectului.

Persoane interesate de 

informatii(grup tinta,consilieri 

locali,cadre didactice,membrii 

grupului de initiativa s.a.)la nivel 

local si regional.

16 luni 

incepând 

cu luna a-

II-a.

Terenul pe care 

se va contrui 

Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

,,IMPREUNĂ''

Primăria 

Mihăilești

Organizarea de achizitie 

,incheierea contractului de 

furnizare,plata 

serviciului,furnizarea datelor .

4 Banner Bannerul va furniza 

informatii cu privire al 

Finantator,Promotorul de 

proiect,Partener,obiectivul 

proiectului,durata de 

implementare si 

sustenabilitate a 

proiectului.

Persoane interesate de 

informatii(grup tinta,consilieri 

locali,cadre didactice,membrii 

grupului de initiativa s.a.)la nivel 

local si regional.

17 luni 

incepând 

cu luna a 

VI-a

Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

,,IMPREUNĂ''

Primăria 

Mihăilești

Organizarea de achizitie 

,incheierea contractului de 

furnizare,plata 

serviciului,furnizarea datelor .

5 Pliante Pliantul este un instrument 

informativ direct care 

ajunge in procent ridicat la 

consumator si are cel mai 

ridicat impact in ceea ce 

priveste informarea legata 

de obiective,activitati,grup 

tinta si 

rezultate,sustenabilitatea 

proiectului.

Persoane interesate de 

informatii(grup tinta,consilieri 

locali,cadre didactice,membrii 

grupului de initiativa s.a.)la nivel 

local,regional si national.

13 luni 

incepând 

cu luna a-

II-a.

Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

,,IMPREUNĂ'',C

omuna 

Mihăilești,Școal

a Gimnazială 

Mihăilești

Primăria 

Mihăilești,Școal

a Gimnazială 

Mihăilești

Primăria Mihăilești-

Organizarea de achizitie 

,incheierea contractului de 

furnizare,plata 

serviciului,furnizarea datelor / 

Școala Gimnazială Mihăilești-

distribuirea pliantelor

6 Ghidul 

dezvoltarii 

abilitatilor 

pentru viata

Revista ,,Ghidul dezvoltarii 

abilitatilor pentru viață'' 

este un material informativ 

de larg interes,realizat pe 

baza experientelor 

activitatilor de dezvoltare 

personală(abilitati 

antreprenoriale si de 

voluntariat).

Persoane interesate de 

informatii(grup tinta,consilieri 

locali,cadre didactice,membrii 

grupului de initiativa s.a.)la nivel 

local si regional si național.

Lunile 16 

si 17.

Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

,,IMPREUNĂ'',C

omuna 

Mihăilești,Școal

a Gimnazială 

Mihăilești

Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

 ,,IMPREUNĂ', 

Școala 

Gimnazială 

Mihăilești,Primă

ria Mihăilești

Elaborarea revistei ( 

strângerea materialului 

documentar , prelucrarea si 

editarea lui).Distribuirea 

revistelor.



7 Realizare film 

documentar 

lautarii din 

Margineanu

Filmul ,,Lăutarii din 

Mărgineanu'' va intruchipa 

bucuria dar si 

teama,munca și satisfactia 

celor care stiu sa 

dăruiască talent.Va spune 

tuturor ca obiectivul 

proiectului a fost atins.Va 

pomova faptele,reusitele si 

mai ales conceptul ca 

,,IMPREUNĂ AM 

REUȘIT''.

Persoane interesate de 

informatii(grup tinta,consilieri 

locali,cadre didactice,membrii 

grupului de initiativa s.a.)la nivel 

local si regional si național.

Lunile 16 

si 17.

Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

,,IMPREUNĂ'',C

omuna 

Mihăilești,Școal

a Gimnazială 

Mihăilești

Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

 ,,IMPREUNĂ', 

Școala 

Gimnazială 

Mihăilești,Primă

ria Mihăilești

Realizarea filmului:str\ngerea 

materialului 

documentar,prelucrarea si 

editarea.Distribuirea filmului 

se va face pe website.

8 Conferinţa de 

închidere a 

proiectului

Inchiderea proiectului se 

va face in cadrul unei 

conferinte in ultima luna 

avand ca tema informarea 

tuturor celor interesati de 

inchiderea 

proiectului,perioada 

acestuia,scopul si 

obiectivele,grupul tinta 

caruia i s-a 

adresat,activitatile si 

rezultatele asteptate si 

realizate.

Asociaţia Romilor 

Buzoieni,Protectia 

Copilului,Inspectoratul 

Scolar,Institutia Prefectului, 

Grupul de Initiativa al 

Comunitatii de romi 

Mărgineanu,Consilieri 

locali,Cadre didactice

Luna 17 Centrul 

educational 

multifunctiuonal 

,,IMPREUNĂ''

Primăria 

Mihăilești

Asigurarea logisticii necesare 

desfasurarii 

conferintei,asigurarea 

principiilor de transparenta in 

comunicare a 

datelor,informare despre locul 

si data desfasurarii conferintei


