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 01.02.2019 - 30.04.2019, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
In aceasta perioada de raportare s-a luat contactul cu toti partenerii pentru a putea stabili activitatile
pentru fiecare luna, conform Anexei nr. 20 si verificarea indeplinirii lor. Expertul antreprenoriat,
confirmat de OI-POCU, a identificat competentele de care sa tina cont in evaluarea si stabilirea
membrilor grupului tinta. Pentru aceasta a elaborat, impreuna cu responsabilul partener P3, un
chestionar si o grila de evaluare, pe baza carora se vor selecta membrii GT. Inainte de aplicare a
chestionarului a analizat formulare GT puse la dispozitie de beneficiar-Primaria Comunei Coltau. A
identificat, impreuna cu responsabilul partener, profilul viitorului antreprenor si domeniile ce ofera
oprtunitati de dezvoltare a unor noi firme din zona.

În luna FEBRUARIE 2019 au fost derulate acțiunile
3.1.1.Evaluare 4 teste de stres ale candidaților din GT Antreprenoriat
Rezultate -4 Teste de stres-doc.scanate
-Baza de date în Excel a evaluării stresului –doc.electronic
-Raport de evaluare a 9 teste de stres pentru membrii GT Antreprenoriat

3.1.2.Evaluare teste Gândire Pozitivă pentru 5 candidați din GT antreprenoriat .
Rezultate- 5 teste de Gândire pozitivă- scanate
-Baza de date în Excel a evaluării în Gândirea pozitivă-doc.electronic
-Raport de evaluare teste Gândire pozitivă pentru 5 membrii ai GT Antreprenoriat
3.1.3.Deplasare Coltău în data de 14.02.2019 Au fost discutate cu persoanele responsabile cu
implementarea proiectului aspectele legate de stadiul derulării selecției candidaților pe baza
planului de afaceri
Rezultat-Lista de prezență la ședința de lucru din 14.02.2019
3.1.4.Deplasare Coltău în data de 14.02.2019 Au fost discutate
Rezultat-Lista de prezență la sesiunea de consiliere și asistență din 16.10.2018
3.1.5.Evaluare test de Temperament pentru 5 membri ai GT antreprenoriat
Rezultate-5 teste de Temperament a membrilor GT Antreprenoriat -scanate
-Raport de evaluare temperament
3.1.6.Evaluare teste Inteligență emoțională pentru 5 membrii ai GT Antreprenoriat
Rezultate-5 teste de Inteligență emoțională a membrilor GT Antreprenoriat-scanate
-Raport de evaluare testare Inteligență emoțională
-5 Fișe de test de inteligență emoțională
3.1.7.Complectarea bazei de date în Excel cu privire la Inserția pe piața muncii a persoanelor
defavorizate și Antreprenoriat pentru 5 candidati la GT Antreprenoriat
Rezultat – 5 teste de evaluare inserție pe piața muncii
- Baza de date în Excel cu privire la Inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate document electronic

În luna MARTIE 2019 au fost derulate acțiunile
3.1.8.Elaborare Ghidul Antreprenorului Fascicola VI-Metode de diagnostic extern și intern
Rezultate - Ghidul Antreprenorului Fascicola VI-Metode de diagnostic extern și intern
3.1.9.Deplasare Coltău în data de 21.03.2019 Au fost discutate cu persoanele responsabile cu
implementarea proiectului aspectele legate de stadiul derulării selecției candidaților pe baza
planului de afaceri
Rezultat-Listele de prezență la ședințele de lucru din 21.03.2019 orele 10-16
3.1.10 Deplasare Coltău în data de 22.03.2019 Au fost discutate problem legate de demararea
afacerilor cu membrii GT.
Rezultat-Lista de prezență la sesiunea de consiliere și asistență din 22.03.2019 orele 8-14
3.1.11.Elaborare Formular cheltuieli investiționale
Rezultat- Formular cheltuieli investiționale
3.1.12. Elaborare Formular Cheltuieli operaționale

Rezultate- Formular Cheltuieli operaționale
3.1.13.Elaborare Fișă centralizatoare de buget
Rezultate- Fișă centralizatoare de buget
3.1.14.Elaborare Anexă la Procedura de selecție a candidaților Seria II
Rezultat- Anexă la Procedura de selecție a candidaților Seria II
În luna APRILIE 2019 au fost derulate acțiunile
3.1.15. Elaborare Ghidul Antreprenorului Fascicola VII- Procurarea achiziționarea și aprovizionarea
firmelor
Rezultate - Ghidul Antreprenorului Fascicola VII- Procurarea achiziționarea și aprovizionarea
firmelor
3.1.16..Elaborare Tabel Centralizator cu testele candidaților GT Antreprenoriat Coltău -draft
Rezultat-Tabel Centralizator cu testele candidaților GT Antreprenoriat Coltău -draft
3.1.17.Elaborare Modificare calendar la Anexa la Procedura de selecție a candidaților Seria IIvar.aprilie
Rezultat- Anexă la Procedura de selecție a candidaților Seria II-var aprilie

Tot in perioada de raportare, cele 9 firme desemnate castigatoare in urma concursului desfasurat in
perioada anterioara, au fost infiintate. Acestea sunt: SC CSEKIN WOOD SRL, SC PAULA
BEAUTY CENTER SRL, SC ATTILA CONSTRUCT SRL, SC HORSILVANIA SRL, SC ALD
SPRINT SERVICE SRL, SC FORAS PANZIO SRL, SC TIME LIVE SERVICE AUTO SRL, SC
CAKE HAUSE SRL, SC KING’S SOUND SRL.
De asemenea, tot in perioada de raportare, s-a deschis cursul de antreprenoriat, seria 2.
Cursul s-a desfasurat in perioada 25.032019 – 05.04.2019, la care au participat 7 persoane member
al grupului tinta.
In data de 12.04.2019 a avut loc examenul de absolvire al cursului de antreprenoriat, seria 2.

