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 01.01.2018 – 28.02.2018, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
În luna ianuarie 2018 au fost derulate acțiunile
1.Evaluarea chestionarelor Antreprenoriat pentru
candidații
participanți
la
selecția
din
8.12.2017.Chestionarele de competențe,profil și
autoevaluare antreprenorială au fost incluse întrun
singur document de anchetă- RAPORT
TESTARE
CANDIDAȚI
GT
ANTREPRENORIAT COLTĂU 8.12.2017 care
au fost aplicate unui număr de 16 candidați la GT
Antreprenoriat A3.1 în data de 8.12.2017,
candidați selectați de Beneficiarul proiectului.A
fost elaborat un Document Exel care însumează
individual corectitudinea răspunsurilor pentru
două teste ,raportul menționat anterior,astfel
putându-se defini corect nivelul de cunoștințe ,comportamentul și profilul antreprenorial al fiecărui
candidat.Rezultatele testelor vor fi introduse în documentul
FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE
EVALUARE ce va fi complectată cu analiza răspunsurilor din testul de autoevaluare rezultând un
tablou sintetic al caracteristicilor pozitive sau a lipsurilor fiecărui candidat.
2.Finalizare lucrare TEMATICI PENTRU CURSUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ANTREPRENORIAT.În urma analizei răspunsurilor la testele supuse candidaților,expertul
antreprrenoriat constatând anumite lacune colective în cunoștințele și aptitudinile candidaților a
elaborat o listă cu subiecte care ar trebui abordate în programul de pregătire profesională prevăzut a
fi efectuat în următoarea perioadă.
3.Elaborare procedură pentru sesiunile de Focus Grup realizate cu un grup format de membrii GT
Antreprenoriat și un grup format din factorii responsabili ai comunității locale în dezvoltarea
economică.Pentru a cunoaște mai bine atitudinile candidaților la GT Antreprenoriat și a modului de
implicare a responsabililor locali din comuna Coltău au fost inițiate două sesiuni de Focus Grup în
ian.2018 ce vor fi realizate cu două grupuri distincte dar avănd finalități comune.Procedura pentru
cele două sesiuni de Focus Grup reprezintă documentul după care se realizează cele două activități.
4.Deplasare Coltău în 23.01.2018
În cadrul deplasării au fost realizate mai multe acțiuni.
-Ședință de lucru cu Beneficiarul proiectului și cu factorii responsabili locali.În prima parte a
ședinței au fost analizate condiționalitățile impuse de procedura de selecție a GT și coordonatele
impuse de GS al programului 4.1S-au constatat anumite abateri și de comun acord cu Beneficiatul
proiectului și Managerul de Proiect consultat prin Skype,de a modifica condițiile de admisibilitate la

GT în cazul Activității A3.1 respectând cerințele minimale din GS și introducând condiționalități de
tipul
-minim 60% din candidații GT Antreprenoriat să aibă școala gimnazială terminată și maxim
40% din GT să aibă școli superioare nivelului gimnazial
-candidații vor fi evaluați prin testele create și va fi stabilită o ierarhizare a candidaților care va
fi analizată și avizată de Benreficiarul proiectului.
-Discuții și consiliere cu 2 candidați la GT Antreprenoriat.Culegere date pentru Dosar
Antreprenor.Au fost purtate discuții pentru a culege date suplimentare pentru Dosarul
Antreprenorului.
-Testare candidați la GT A3.1- au fost prezenți 4 candidați care au complectat testele de evaluare.
5.Finalizare livrabil PROCEDURA PENTRU ACTIVITATEA A3.1
Draftul Procedura pentru activitatea A3.1 a fost elaborat în decembrie 2017 el a fost supus analizei
membrilor echipei Partener 3,a reprezentantului Beneficiarului și a Managerulu de
Proiect.Corecțiile solicitate au fost făcute pe documentul inițial rezultând un livrabil final.
6.Prelucrare date statistice culese în 8.12.2017 din Chestionarul privind inserția pe piața muncii a
persoanelor defavorizate.Cei 16 candidați la GT Antreprenoriat au fost testați în sesiunea din
8.12.2017 cu documentul Chestionar privind inserția pe piața muncii a persoanelor efavorizate iar
răspunsurile lor au fost introduse în două baze de date în Excel pentru a fi ulterior centralizate la
nivelul întregului GT al proiectului.
În luna februarie 2018 au fost derulate acțiunile
1.Evaluarea chestionarelor Antreprenoriat pentru candidații participanți la selecția din 22.01.20184 candidați
Chestionarele de competențe,profil și autoevaluare antraeprenorială au fost incluse întrun singur
document de anchetă care au fost aplicate unui număr de 4 candidați la GT Antreprenoriat A3.1 în
data de 22.01.2018, candidați selectați de Beneficiarul proiectului.A fost complectat documentul
Exel care însumează individual corectitudinea răspunsurilor pentru două teste ,raportul menționat
anterior,astfel putându-se defini corect nivelul de cunoștințe ,comportamentul și profilul
antreprenorial al fiecărui candidat.Rezultatele testelor vor fi introduse în documentul FIȘĂ
INDIVIDUALĂ DE EVALUARE ce va fi complectată cu analiza răspunsurilor din testul de
autoevaluare rezultând un tablou sintetic al caracteristicilor pozitive sau a lipsurilor fiecărui
candidat.
2. Analiza testelor Antreprenoriat și crearea document rezultate din testare Antreprenoriat.Testul
Antreprenoriat care conține date în trei fișiere-Competențe Antreprenoriale,Profil Antreprenorial și
Autoevaluare-a a fost evaluat conform grilelor rezultând un punctaj individual care reprezintă
criterii de acceptare/respingere a candidatului d.p.d.v. al cunoștințelor dovedite la momentul
înscrierii în GT.
3. Elaborare documente pentru consilierea candidaților în definirea opțiunilor pentru afacerea
finanțabilă prin microgrant.Pentru a realiza o consiliere și asistență eficientă și predictivă au fost
elaborate două documente în format electronic care au fost transmise candidaților din GT.pentru a
demara proiectarea ideii de afaceri la nivelul fiecărui candidat.Se va cera un dialog permanent între
fiecare candidat la GT și expertul antreprenoriat pe adresa proiectcolta@gmail.com
4.Revizuire Procedura pentru activitatea A3.1 (corelarea cu Procedura de selectare a GT Coltău)
Procedura pentru Activitatea 3.1 a fost definitivată în ian.2018 dar simultan au fost aduse
complectări la Procedura de selecție a GT proiect Coltău care necesitau modificări în Procedura
3.1.A rezultat un document actualizat mai suplu și mai clar în privința sarcinilor partenerilor.
5.Elaborare 20 de Fișe de Evaluare individuală pentru candidații la GT Antreprenoriat A 3.1.Fișele
de evaluare individuale cumulează toate rezultatele testărilor candidaților la GT și propun/nu
propun includerea candidatului în GT d.p.d.v. al cunoștințelor dovedite la testare.Fișele fac parte din
DOSARUL ANTREPRENORULUI care va fi realizat final în luna aprilie pentru toți candidații din
GT.

