FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA2.1 Ucenicie pentru tinerii de 16 – 25 de ani din
comunitatea marginalizata, in perioada 01.09.2019 - 31.10.2019, proiect: Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
În luna Septembrie 2019 au fost derulate acțiunile:

1: In vederea derulării proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN in
care s-a analizat situatia activitatii A 2.1, s-au purtat discuții privind modificarile legislative ale
programului de ucenicie si implicatii pentru atingerea GT, Analiza listei actualizate a GT si Lista
potențialilor ucenici, conform modificarilor legislative, Planificarea intalnirilor cu GT. Pregătirea
de materiale personalizate pentru monitorizare stagii de ucenicie de 6 luni. Identificarea meseriilor
pentru care se pot incheia contracte de ucenicie pentru 6 luni.
2: In vederea derulării proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN
pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare derulării activităților in proiect pentru luna Octombrie
2019 si analiza activității realizate. S-a decis continuarea activităților de selectare a grupului ținta in
colaborare cu reprezentanții primariei Coltau.
3: Au fost purtate discutii cu reprezentantii primariei in vederea identificarii de instrumente si
masuri pentru stimularea angajării de ucenici prin intalniri comune experti -GT antreprenoriat
pentru meserii pentru care sunt reglementate stagii de ucenicie de 6 luni, pentru indeplinirea
indicatorilor de proiect. Discutii privind continutul Actului aditional – extindere perioada de sprijin
a GT pentru activitatile A2.1 si A3.1 la 35 luni (pana la finalizare proiect). S-au realizat intalniri

bilaterale impreuna cu expertul antreprenoriat pentru a prezenta reprezentantilor noilor companii
infiintate avantajele activitatilor de ucenicie.
4: S-au studiat standarde specifice pentru diverse meserii in vederea elaborarii de modele plan de
activitate a ucenicului pe tipuri de meserii si model de monitorizare a activității ucenicului, cat si
colaborarea cu expertul antreprenoriat in vederea integrarii uncenicilor in activitatile antrepenoriale
desfasurate in cadrul proiectului. S-au demarat intocmirea de ghiduri de activitate pentru ucenici
pentru a prezenta ucenicilor elementele necesare desfasurarii activitatii de ucenicicie in corelatie cu
activitatea de formare la care vor participa acestia.
5: De asemenea, s-au coordonat si monitorizat activitatile ucenicilor, cu scopul de a asigura
desfasurarea activitatilor ucenicilor conform planului de activitate al acestora stabilit initial.
6: Au fost realizate intalniri cu 7 angajatori in vederea identificarii persoanelor din grupul tinta
pentru participarea la programul de ucenicie. Astfel, in cadrul intalnirilor s-au semnat Acordurile de
parteneriat intre Beneficiari si Angajatori, s-au semnat Contractele de subventie si Declaratiile de
minimis.
7: In luna Septembrie 2019, au fost sprijinite 9 persoane spre angajare in cadrul programului de
ucenicie. De asemenea, au fost realizate intalniri cu 3 ucenici pentru aplicarea chestionare de
satisfactie a angajatilor si cu 5 ucenici in vederea aplicarii chestionarelor de evaluare a ucenicilor
participanti in cadrul proiectului. S-au realizat intalniri cu 10 persoane din cadrul grupului tinta,
carora le-au fost aplicate chestionare de potentiali ucenici pentru programul de ucenicie ce se
desfasoara pe o perioada de 6 luni.
În luna Octombrie 2019 au fost derulate acțiunile:

1: In vederea derulării proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN in
care s-a analizat situatia activitatii A 2.1 Discuții privind modificarile legislative privind ucenicia si
implicatii pentru atingerea GT, Analiza listei actualizate a GT si Lista potențialilor ucenici, conform
modificarilor legislative, planificarea intalnirilor cu GT, pregătirea de materiale personalizate pentru
monitorizarea stagiilor de ucenicie de 6 luni. Identificarea meseriilor pentru care se pot incheia
contracte de ucenicie pentru 6 luni.
2: Participarea la întâlniri cu RP. In vederea derulării proiectului au fost realizate întâlniri cu
responsabilul partener 3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare derulării activităților in
proiect pentru luna Octombrie 2019 si analiza activității realizate. S-a decis continuarea activităților
de selectare a grupului ținta in colaborare cu reprezentanții primariei Coltau pentru introducerea in

stagiu a ucenicilor pe perioada de 6 luni. S-a discutat posibilitatea ca unii dintre ucenicii deja
inregistrati sa renunte la activitate de ucenicie.
3: Activități de sprijin pentru înregistrarea de ucenici. S-au studiat standarde specifice pentru
diverse meserii in vederea elaborarii de modele plan de activitate a ucenicului pe tipuri de meserii si
model de monitorizare a activității ucenicului si colaborarea cu expertul antreprenoriat in vederea
integrarii de uncenici in activitatile antrepenoriale desfasurate in cadrul proiectului. S-au demarat
intocmirea de ghiduri de activitate pentru ucenici pentru a prezenta ucenicilor elementele necesare
desfasurarii activitatii de ucenicicie in corelare cu activitatea de formare la care vor participa
acestia. S-au identificat persoane ce doresc sa renunte la activitatea de ucenicie, s-au purtat discutii
cu reprezentantii primariei, pentru identificarea cauzelor care au condus la acest aspect.
4: De asemenea, Coordonatorii program ucenicie au coordonat si monitorizat activitatile ucenicilor, cu
scopul de a asigura desfasurarea activitatilor ucenicilor conform planului de activitate al ucenicului stabilit
initial.
5: S-au realizat intalniri cu 10 persoane din cadrul grupului tinta, carora le-au fost aplicate chestionare de
potentiali ucenici pentru programul de ucenicie ce se desfasoara pe o perioada de 6 luni.
6: De asemenea, au fost realizate intalniri cu 4 ucenici pentru aplicarea chestionare de satisfactie a angajatilor
si cu 7 ucenici in vederea aplicarii chestionarelor de evaluare a ucenicilor participanti in cadrul proiectului.

