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 01.01.2018 – 28.02.2018, proiect: Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899

In luna ianuarie 2018 au fost realizate urmatoarele activitati:
1: Participare la întâlnirea cu membrii grupului tinta la Coltau si a reprezentatilor din companii care
pot prelua ucenici. 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. Grad de
realizare 100%.
La intalnirea cu potentialele companii participante la grupul tinta s-a evaluat disponibiliattea
acestora de a prelua ucenici, tipul de activitati in care acestia pot fi formati.
2: 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 si din 23 Ianuarie 2018, 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 68 de chestionare. Procent de realizare 100%
3.: Finalizare procedura pentru implementarea activității A2.1 Ucenicie pentru tinerii de 16-25 de
ani din comunitatea marginalizata. Documente solicitate spre a fi puse la dispoziție de către
Primăria Coltau si au fost preluate in luna decembrie cu ocazia vizitei programate la fata locului. Sau 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 varianta finala a procedurii, aceasta va fi supusa
validarii la nivel de partener 3.
4: A fost finalizata 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. Procent de realizare 100%

In luna februarie 2018 au fost realizate urmatoarele activitati:
1: Identificare si evaluare inițială societăți comerciale care vor fi solicitate pentru a prelua
antreprenori: pe baza focus grupului realizat in luna Ianuarie si a prelucrării discutiilor avute cu
reprezentanti ai mediului de afaceri din comuna, s-a ajuns la concluzia ca este necesara extinderea
arealului geografic in care vor fi identificare companii care au posibilitatea de a primi in ucenicie
tineri din comunitatea marginalizata. Expertul antreprenoriat a realizat fise de identificare a unor
companii din localitatile apropiate de Coltau pentru a fi contactate de catre beneficiar in vederea
participarii la programul de ucenicie.
2: Studiu Legislație ucenicie in vederea elaborării ghidului de desfasurare a activitatii de ucenicie
pentru societati comerciale: ca urmare a constărilor făcute cu ocazia intalnirii cu reprezentanti ai
potentialilor angajatori din localitatea Coltau s-a constatat necesitate de a elabora un ghid adresat
potentialilor angajatori in care sa fie prezentate drepturile si obligatiile acestora in raport cu
activitatea de ucenicie, derularea contractului de ucenicie corelarea cu prevederile legale si normele
de plicare ale legii specifice etc. Procent de realizare 100%
3: Verificare grup ținta eligibil si corelare cu baza de date chestionare. Pe baza informatiilor culese
la vizita de la Coltau au fost realizate verificari si analiza informatiilor existente in baza de date
construita pe baza chestionarelor de evaluare si in Anexa 17 a proiectului s-a continuat identificarea
in grupul tinta a unor potențiali ucenici ce vor fi convocati in perioadele urmatoare de catre
beneficiar pentru a fi evaluati pe baza de chestionar. Procent de realizare 100%

