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 01.03.2018 - 31.05.2018, proiect: Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/ 101899
În luna martie 2018 au fost derulate acțiunile
1: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de
parteneriat. 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 elaborare a
ghidului pentru angajatori, discutii privind
experiența vizitei in care a avut loc focus grupul
cu reprezentanți ai mediului de afaceri care pot
prelua ucenici, discuții privind necesarul de
completare GT.
2: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de
parteneriat. In vederea derulării proiectului au
fost realizate întâlniri cu responsabilul partener
P3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor specifice
necesare derulării activităților in proiect: analiza
draft 2 ghid al activității de ucenicie pentru
reprezentanții mediului de afaceri. Discuții cu privire la modul de evaluare a nevoilor de cursuri de
pregătire profesionala pentru GT, discuții privind vizita la Coltau, clarificari/completari privind
raportarea lunara in cadrul proiectului- evaluare livrabile.
3: 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. Coordonatorii ucenicie au realizat fise de identificare a unor
companii din localitatile apropiate de Coltau, pentru a fi contactate de către beneficiar in vederea
participării la programul de ucenicie.
4: 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 necesitatea de a elabora un ghid adresat
potentialilor angajatori in care sa fie prezentate drepturile si obligatiile acestora in raport cu
activitatea de ucenicie .
5: Vizita la beneficiarul de proiect: Participare la intalnirea cu reprezentanti ai mediului de afaceri
din zona localitatii Coltau, au fost realizate 3 vizite in care s-au purtat discutii exploratorii privind
capacitatea acestora de a prelua ucenici si meseriile pentru care sunt interesati sa dezvolte contracte

de ucenicie. S-au identificat nevoile de formare, calitatea grupului tinta si posibilitatile de a primi in
ucenicie tineri din comunitatea marginalizata.
Participare la întâlnirea cu reprezentanți ai beneficiarului la Coltau. Au fost consultate dosarele de
grup ținta aferent activitatii 2.1. așa cum au fost propuși de către beneficiar. Au fost aplicate
chestionare de evaluare unui număr de 12 persoane potențiali ucenici.
6: Intalniri cu potentiali ucenici, in vederea prezentarii avantajelor participarii la programe de
ucenicie.
În luna aprilie 2018 au fost derulate acțiunile
1: Participarea la întâlniri cu
coordonatorul de parteneriat. 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
elaborare a ghidului pentru
angajatori,
discuții
privind
experiența vizitei in care a avut loc
focus grupul cu reprezentanți ai
mediului de afaceri care pot prelua
ucenici, discuții privind necesarul
de completare GT,
2: Participarea la întâlniri cu
coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării proiectului au fost realizate întâlniri cu
responsabilul partener P3, pentru a evalua rezultatele vizitei efectuate la Coltau si discutarea
nevoilor relevate de discutiile cu societatile comerciale cu care au avut loc întâlniri de lucru.
3: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării proiectului au fost
realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare
derulării activităților in proiect: analiza draft 3 ghid al activității de ucenicie pentru reprezentanții
mediului de afaceri, identificarea necesitații de a stabilii o întâlnire cu reprezentanții locali ai
AJOFM, s-au identificat elemente ce trebuie adăugate si clarificare, discuții privind vizita la Coltau,
clarificari/completari privind raportarea lunara in cadrul proiectului - evaluare livrabile,
4: Identificare si evaluare inițială a unui nou set de 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. Coordonatorii ucenicie au realizat fise de identificare
a unor companii din localitatile apropiate de Coltau, pentru a fi contactate de către beneficiar in
vederea participării la programul de ucenicie.
4: 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 necesitatea de a elabora un ghid adresat
potentialilor angajatori in care sa fie prezentate drepturile si obligatiile acestora in raport cu
activitatea de ucenicie. Elaborarea ghidului este extinsa la includerea procedurilor specifice ale
AJOFM Maramures, pentru a sprijinii companiile care vor prelua ucenici. In acest sens se propune
organizarea unei intalniri cu reprezentanti ai AJOFM Maramures.
5: Vizita la beneficiarul de proiect: Participare la intalnirea cu reprezentanti ai mediului de afaceri
din zona localitatii Coltau, au fost realizate 7 vizite in care s-au purtat discutii exploratorii privind
capacitatea acestora de a prelua ucenici si meseriile pentru care sunt interesați sa dezvolte contracte

de ucenicie. S-au identificat nevoile de formare, calitatea grupului tinta si posibilitatile de a primi in
persoane de gen feminin.
Participare la întâlnirea cu reprezentanți ai beneficiarului la Coltau. Au fost consultate dosarele de
grup ținta aferent activitatii 2.1. așa cum au fost propuși de către beneficiar.
În luna mai 2018 au fost derulate acțiunile
1: Participarea la întâlniri cu
coordonatorul de parteneriat. 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 elaborare a
ghidului
pentru
angajatori,
discuții privind experiența vizitei
in care a avut loc focus grupul cu
reprezentanți ai mediului de
afaceri care pot prelua ucenici,
discuții privind necesarul de completare GT (7 mai 2018)
2: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării proiectului au fost
realizate întâlniri cu responsabilul partener P3, pentru pregatirea vizitei efectuate la Coltau,
organizarea vizitei la AJOFM Maramures. (21 mai 2018)
3: Participarea la întâlniri cu coordonatorul de parteneriat. In vederea derulării proiectului au fost
realizate întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN pentru stabilirea acțiunilor specifice necesare
derulării activităților in proiect: analiza draft 4 ghid al activității de ucenicie pentru reprezentanții
mediului de afaceri – actualizat cu informatii obtinute in cadrul discutiilor cu AJOFM Maramures,
s-au identificat elemente ce trebuie adăugate si clarificare, clarificari/completari privind raportarea
lunara in cadrul proiectului - evaluare livrabile, (31 mai 2018)
4: Analiza pe baza anexei 17 actualizata si a altor documente ale proiectului a persoanelor care pot
fi invitate la interviu cu coordonatori de ucenicie s-au analizat datele din cadrul Anexei 17, listele
puse la dispoziție de managerul de proiect.
5: Prelucrare chestionare grup ținta evaluat in cadrul vizitei din 22 Mai. Au fost prezente un numar
de 13 persoane. Au fost aplicate chestionare de evaluare care au fost prelucrate in cadrul bazei de
date
6: Ghidul de desfasurare a activitatii de ucenicie pentru societati comerciale: ca urmare a constărilor
cu ocazia discutiilor cu coordonatorul de parteneriat s-a constatat necesitatea actualizarii ghidului
elaborat in lunile anterioare cu pasii pe care trebuie sa ii urmeze angajatorii in vederea derularii
contractelor de ucenicie. Elaborarea ghidului este extinsa la includerea procedurilor specifice ale
AJOFM Maramures, pentru a sprijinii companiile care vor prelua ucenici. In cadrul ghidului s-au
inclus si elemente comunicate de catre reprezentantul AJOFM Maramures, in baza discutiilor
telefonice si din cadrul intalnirii fata in fata care a avut loc in luna mai.
7: Vizita la beneficiarul de proiect: Participare la intalnirea cu reprezentanti ai mediului de afaceri
din zona localitatii Coltau, au fost realizata o noua intalnire cu unul dintre angajatori care a
solicitat precizari suplimnetare privind modalitatile de derulare a contractelor de ucenicie. S-au
identificat noi nevoi de formare, calitatea grupului tinta si posibilitatile de a primi in ucenicie tineri
din comunitatea marginalizata. S-au aplicat chestionare de evaluare unui numar de 13 potentiali
ucenici, s-au realizat interviuri individuale cu potentialii ucenici in vederea identificarii nevoilor de
formare.

