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 SA3.1 Asistenta si consiliere pentru demararea unei
noi afaceri, 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:
 Elaborare Fisa postului pentru conducător de firma mică, Rezultat- Fisa postului pentru
conducător de firmă mică;
 Elaborare Sarcini și îndatoriri pentru conducatorii de firma mică, Rezultat- Sarcini și
îndatoriri pentru conducatorii de firma mică;
 Elaborare Document Monitorizarea Afacerilor-ghid pentru antreprenori, RezultatMonitorizarea afacerilor-ghid pentru antreprenori;
În luna octombrie 2019 fost derulate acțiunile:
 Elaborare document- Consiliere pentru gestionarea resursei umane I, Rezultat- Consiliere
pentru gestionarea resursei umane I;
 Elaborare document Consiliere în Negocierea afacerilor I, Rezultat- Consiliere în
negocierea afacerilor I;
 Elaborare document Consiliere financiar contabilă I, Rezultat - Consiliere financiar
contabilă I;
 Asistență individualizată Lacatis Attila,Kadar Robert, Rezultat- Documente electroniceAsistență octombrie;
 Asistență individualizată Suta Alina, Pop Liviu, Rezultat- Documente electronice-Asistență
octombrie;
 Asistență individualizată Kadar Robert, Suta Alina, Rezultat- Documente electroniceAsistentă octombrie;
Antreprenorul Kantor Marius ce si-a
infiintat firma in luna August 2019, a
semnat in perioada de raportare contractul
de subventie cu clauza suspensiva. Acesta
urmeaza sa beneficieze de subventie dupa
aprobarea Actului aditionalcnr. 5. In
prioada de raportare s-au colectat
urmatoarele documente:
- Act constatator pentru firma Metal
Construct;
- Certificat de inregistrare pentru
firma Metal Construct;
- Contract de subventie pentru firma
Metal Construct.

