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PROGRAM SESIUNI DE INSTRUIRE 
 
in cadrul activitatii 3 Dezvoltarea capacitatii institutionale si cresterea competentelor 
partenerilor sociali si a ONG prin instruire, SUBACTIVITATEA 3.3 Desfasurarea sesiunilor 
de  instruire in proiectul Dialogul Social si Civic Rural - Perspectiva dezvoltării mediului 
rural (DiaSRul)ș Cod SIPOCA 166 / MySMIS 111384 
 

 

1. SESIUNE 1 DE INSTRUIRE ORGANIZATA IN LOC JUPITER, JUDET 

CONSTANTA IN PERIOADA 14.09.2019 – 22.09.2019 – pentru 15 participanti 

2. SESIUNE 2 DE INSTRUIRE ORGANIZATA IN LOC PREDEAL, JUDET BRASOV 

IN PERIOADA 24.09.2019 – 29.09.2019 – pentru 15 participanti 

Activitatea de instruire a integrat 40 de ore, dupa cum urmeaza: 32 ore alocate tematicii 

dialogului social si civice in mediul ruraL, 8 ore alocate obiectivelor orizontale.  

Instruirile s-au desfasurat pe perioada a 5 zile, fiecare zi de instruire a fost de 8 ore/zi. 

Fiecare sesiune de instruire a integrat  15 de persoane,. 

 Numarul total de persoane ce apartin grupului tinta care au participat la activitatile de 

instruire afost de  30 de persoane.  

Zilele de instruire au vizat atat zile lucratoare cat si zile nelucratoare. 

Activitatea de instruire a fost sustinuta de 3 persoane, dupa cum urmeaza: un expert dialog 

social si civic, un expert sindical, expertul obiective orizontale.  

Cei 3 experti s-au ocupat cu sustinerea formarii si au fost responsabili cu realizarea 

designiului de instruire, asigurand atat activitati teoretice cât si alte metode pedagogice care 

sa asigura atingerea obiectivului instruirii.  

Sesiune de instruire au adus atingere multilaterala SCAP-ului deoarece pe de parte au 

contribuit la cresterea capacitatii partenerilor sociali de a interactiona cu administratia 

publica din mediul rural, de a dezvolta standarde comune si de a reprezenta mai bine 

interesele comunitatii, in special.  

Fiecare sesiune de instruire s-a finalizat cu o evaluare a  cunostintelor dobândite care a 

presupus realizarea unei lucrari de prezentare si a unui test grila. 

Rezultate activitate: 2 sesiuni de instruire desfasurate, 30 de persoane participante 

la ambele sesiuni de instruire, o serie de documente ce probeaza eligibilitatea 

activitatii realizate, 30 de persoane evaluate si certificat. 30 Diplome de participare. 
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