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 04.09.2017 – 31.12.2017, proiect: Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
In aceasta perioada de raportare s-a luat contact cu toti partenerii pentru a putea stabili activitatile
pentru fiecare luna, conform Anexei nr. 20 si verificarea indeplinirii lor. Coordonatorul programului
de ucenicie, confirmat de OI-POCU, si-a planificat metode de desfasurare a acestei activitati,
identificand competentele de care sa tina cont in evaluarea si stabilirea membrilor grupului tinta. A
demarat activitatea de contactare a firmelor de zona in vederea incheirerii de acorduri de colaborare
pentru ucenicie.
In luna noiembrie 2017 au fost
realizate urmatoarele activitati:
1: Participarea la întâlniri cu
coordonatorul de partener. In
vederea derulării proiectului au fost
realizate întâlniri cu responsabilul
partener P3 – IEN pentru stabilirea
întâlnirilor de proiect si demararea
acțiunilor specifice necesare derulării
activităților in proiect.
2:
Participare
la
selectarea
chestionarului privind inserția pe
piața
muncii
a
persoanelor
defavorizate împreuna cu echipa
partenerului P3 IEN.
3: Demararea activităților de
elaborarea a procedurii pentru
implementarea activității A2.1 Ucenicie pentru tinerii de 16-25 de ani din comunitatea
marginalizata.. In elaborarea procedurii s-au desfasurat activități de documentare necesare elaborării
procedurii de implementare a activității. Au fost identificare documente necesare (-Strategia de
Dezvoltare pe 2014-2020 a Județului Maramureș, -Strategia de Dezvoltare a Comunei Coltău 20142020, -Date statistice cu privire la structura activităților economice din comuna Coltău) pentru
elaborarea procedurii in corelație potențialul local și GT al activității. Variantele intermediare au
fost prezentate si discutate periodic cu responsabilul partener 3.
4: Demarare activitate de elaborare fisa individuala de evaluare a profilului de ucenicie a GT.
Variantele intermediare au fost prezentate si discutate periodic cu responsabilul partener 3.
5: Realizarea unei fise sintetice a localității din perspectiva specificului activității de ucenicie. Au
fost identificare documente necesare (-Strategia de Dezvoltare pe 2014-2020 a Județului

Maramureș, -Strategia de Dezvoltare a Comunei Coltău 2014-2020, -Date statistice cu privire la
structura activităților economice din comuna Coltău, liste de agenti economi potentiali pentru a
prelua ucenici etc. – procent de realizare 100%

In luna decembrie 2017 au fost realizate urmatoarele activitati:
1: Pretestarea chestionarului referitor la inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate (adresat
potențialilor membri ai GT ) a fost realizată în perioada 28 noiembrie 2017 în Comuna Riciu,
judetul Mures pe un grup de 10 persoane, într-o zonă în care respondenții prezintă un profil similar
de vulnerabilitate cu cel din localitatea de implementare, intr-o zona a localității care prezinta
similitudini cu aria eligibila din localitatea Coltau, Judetul Maramures.
2: Participare la întâlnirea cu grupul tinta la Coltau. In cadrul intalnirii de la Coltau a fost aplicat
chestionarul de evaluare reprezentanților grupului ținta care au fost convocați de primăria Coltau in
vederea evaluării posibilitatilor de incadrare in categoria de ucenicie, nevoi, profil educațional etc.
Fiecare persoana prezenta a fost intervievată de experți pe baza unu chestionar selectat la nivelul
proiectului. Completarea grupului tinta va continua si in lunile urmatoare, pana la atingerea valorii
indicatorului 3: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de partener. In vederea derulării
proiectului au fost realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor
specifice necesare derulării activităților in proiect: informare asupra activității de prevalidare a
chestionarului, Pregatirea deplasarii in localitatea de implementare a proiectului (realizata in ziua
de 8 decembrie 2017), Informare asupra progresului centralizării chestionarelor, Discuție asupra
formei finale a Fisei individuale de evaluare a profilului de ucenicie a GT, Analiza Procedurii
activității 2.1, Clarificări/completări privind raportarea lunara in cadrul proiectului 4: Analiza pe
baza de chestionar a componentelor de grup ținta care doresc sa devina ucenici. Chestionarele
aplicate asupra grupului tinta cu ocazia intalnirii de la Coltau din data de 8 Decembrie 2017, au fost
analizate din punct de vedere al posibilității de încadrare in grupul tinta si au fost evidentiate intr-o
baza de date construita de expert. Au fost prelucrate in decembrie 2017 un numar de 43 de
chestionare dintr-un total de 68.
5: Continuarea elaborare procedura pentru implementarea activității A2.1 Ucenicie pentru tinerii de
16-25 de ani din comunitatea marginalizata. S-au luat in considerare exemple de bune practici din
zona educațională, s-a avut in vedere legislatie specifica in domeniu etc. Pe baza lor s-a dezvoltat
variantele intermediare au fost prezentate si discutate periodic cu responsabilul partener 3.
6: Continuare elaborare fisa individuala de evaluare a profilului de ucenicie a GT. S-au luat in
considerare exemple de bune practici din zona educațională, s-a avut in vedere legislație specifica in
domeniu etc. Pe baza lor s-a dezvoltat variantele intermediare au fost prezentate si discutate
periodic cu responsabilul partener 3 7: Întocmire Raport de Activitate - pentru perioada de raportare
01.12.17-31.12.17 am intocmit RA aferent lunii in curs, conform activitatilor desfasurate

