
LIFE02 ENV/RO/000462 ECOMARKET

Annex B. Readjusted Gantt Chart
26.10.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

1 Pregatirea proiectului si raportarea
1,1 Stabilirea responsabilitatilor si rolului fiecarui partener si a expertilor acestora, inclusiv monitorizarea rezultatelor 

si a progresului realizat

1,2 Stabilrea mijloacelor si metodelor de comunicare intre partenerii

1,3 Pregatirea instrumentelor de lucru necesare, care sa asigure eficienta managementului proiectului

1,4 Selectarea diferitelor entitati-pilot: a) selectarea a doua piete-pilot in care sa se testeze metoda de evaluare a 
mediului; b) selectarea unei piete-pilot in care sa se aplice modelul de piata ecologica; selectarea a patru 
magazine din cadrul pietelor, care sa fie pregatite pentru eco-etichetare

1,5 Organizarea unui simpozion pentru lansarea proiectului, avand ca scop si sensibilizarea celor din domeniu, cu 
privire la eco-etichetare; prioritate vor avea participantii din domeniul administratiei locale si a pietelor.

1,6 Raportarea catre CE cu privire la progresul realizat in timpul Sarcinii nr. 1  
2 Actualizarea SMM prin introducerea unui SMM in concordanta cu standardul ISO 14001 in 

cadrul PMB
2,1 Analizarea SMM-ului implementat in cadrul unor primarii europene; dezvoltarea unui model aplicabil in Romania

2,2 Elaborarea unei politici de mediu, a unor obiective, tinte si programe de mediu conforme cu standardul ISO 
14001, elaborarea unui program pentru controlul si monitorizarea poluarii principalilor factori de mediu de catre 
activitatile si serviciile asigurate de PMB, conceperea unei scheme de management al deseurilor si a unei 
scheme de igiena pentru alimentatie2,3 Procurarea echipamentelor specifice pentru controlul poluarii si monitorizare

2,4 Elaborarea documentatiei de mediu

2,5 Implementarea SMM-ului si a masurilor specificate in Programele de Management de Mediu pe toata durata de 
desfasurare a proiectului

2,6 Instruirea staff-ului PMB cu privire la ISO 14001 si SMM
2,7 Desfasurarea unui audit de mediu intern si pregatirea finala pentru certificare

3 Dezvoltarea unei metode de evaluare a mediului si a indicatorilor de durabilitate pentru 
pietele agro-alimentare.

3,1 Evaluarea schemelor si metodelor de evaluare a mediului existente in Danemarca.
3,2 Calatorie de studii in Danemarca(in domeniul eco-etichetarii-reprezentanti ai PMB si ai administratiilor pietelor0
3,3 Stabilirea parametrilor si indicatorilor pentru: a) piete; b)magazine din cadrul pietelor
3,4 Stabilirea impactelor pe care le au asupra mediului pietele agro-alimentare
3,5 Dezvoltarea unei metode de evaluare a mediului

4 Dezvoltarea unui model de piata ecologica.
4,1 Testarea metodei de evaluare a mediului in doua piete din Bucuresti: a) observatii la fata locului; b) evaluarea
4,2 Stabilirea parametrilor aplicabili care sa fie analizati
4,3 Completarea unui model si stabilirea unui ghid in acest sens
4,4 Implemnetarea modelului de piata ecologica in cadrul celor doua piete-pilot selectate;
4,5 Chestionare de opinie adresate consumatorilor cu privire la operationalitatea si efectele pietelor ecologice.

5 Dezvoltarea si aplicarea unei scheme de eco-etichetare voluntara pentru magazinele situate 
in cadrul pietelor

5,1 Evaluarea si finalizarea metodei de evaluare a mediului pentru piete
5,2 Stabilirea criteriilor aplicabile si a regulilor pentru schema de eco-etichetare voluntara
5,3 Implementarea schemei de eco-etichetare voluntara in cadrul a 4 magazine situate in piete
5,4 Chestionare de opinie adresate consumatorilor cu privire la operationalitatea si efectele schemei de eco-
5,5 Dezvoltarea abilitatii magazinelor pentru a implementa schema de eco-etichetare voluntara la nivel national, prin 

diseminarea metodologiei si instrumentelor utilizate

6 Monitorizarea si diseminarea rezultatelor proiectului
6,1 Stabilirea unui program de monitorizare
6,2 Stabilirea unei strategii de diseminare
6,3 Implementarea actiunilor
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