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
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare”
Contract nr.: POCU/20/4/2/101916
Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj
Parteneri: P1: Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca, P2: 4Mare Elisium SRL-D, P3: Institutul de Economie Națională

DESFASURAREA ACTIVITATII A2.1 IN PERIOADA 01.04.2020-30.06.2020 IN CADRUL
PROIECTULUI POCU/20/4/2/101916
„Viitor European: Integrare”
Ucenicie la locul de munca
Descrierea activității:
• Au avut loc întâlniri cu responsabilul partener P3 – IEN, la sediul partenerului 3, în vederea
stabilirii modalităților de derulare a activităților din proiect.
• S-a discutat despre:
-Activitățile care vor fi desfășurate pe parcursul lunii;
-Situația completării chestionarelor de către potențialii membri ai GT ucenicie;
-Situația firmelor potențial angajatoare de ucenici;
-Necesitatea continuării activității de identificare de noi ucenici;
-Necesitatea completării Chestionarului de inserție pe piața muncii, a Fișei de evaluare a
profilului de ucenicie și a Chestionarului privind sustenabilitatea activității de ucenicie de către
potențialii membri ai GT identificați în luna august 2019;
-Situația realizării fișelor de prezentare a unor firme potențial angajatoare de ucenici;
-Situația transmiterii scrisorilor de intenție către firme potențial angajatoare de ucenici;
-Monitorizarea lunară a ucenicilor nou angajați în cadrul proiectului;
-Necesitatea actualizării bazelor de date cu răspunsurile din Chestionarul de inserție pe piața
muncii a persoanelor defavorizate, Fișa de evaluare a profilului de ucenicie și din --Chestionarul
privind sustenabilitatea activității de ucenicie, pentru respondenții intervievați în cursul lunii
august 2019;
-Au fost făcute clarificări/completări privind raportarea lunară în cadrul proiectului;
-Situația actualizării bazelor de date cu răspunsurile din cele 3 tipuri de chestionare, aplicate
membrilor GT ucenicie;
-Necesitatea identificării de noi firme potențial angajatoare de ucenici;
-Validarea Rapoartelor de activitate.
• Actualizare bază de date cu informațiile din Interviul în profunzime realizat cu potențiali
angajatori în decursul lunii anterioare (iulie 2019).
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Au fost realizate fișe de prezentare a unor potențiali angajatori de ucenici (aferente lunii
august 2019).
A fost realizat un centralizator al potențialilor angajatori de ucenici identificați în luna august
2019.
Discuții cu potențiali membri ai GT – în luna august au fost completate chestionare de
inserție pe piața muncii a persoanelor defavorizate, fișe de evaluare a profilului de ucenicie și
chestionare privind sustenabilitatea activității de ucenicie și chestionare privind
sustenabilitatea activității de ucenicie pentru 13 potențiali membri ai GT ucenicie (21 august
2019). În data de 22 august același set de 3 chestionare a fost aplicat unui număr de 9
potențiali membri ai GT ucenicie, iar în data de 23 august, unui număr de 7 potențiali membri
ai GT ucenicie.
Discuții cu reprezentanții unor potențiali angajator din comună privind percepția acestora în
legătură cu activitatea de ucenicie și meseriile pentru care ar fi dispuși să angajeze ucenici
(23.08.2019).
Au fost trimise prin e-mail scrisori de intenție către diverși potențiali angajatori de ucenici
din regiune (în luna august 2019).
Discuții cu reprezentanți ai Beneficiarului, în cadrul cărora au fost abordate aspecte legate de
desfășurarea proiectului (05.09.2019).
Discuții cu membri ai GT ucenicie privind meseriile pe care au fost angajați, comportamentul
la locul de muncă, obiectivele pe care vor trebui să le atingă în timpul stagiului de ucenicie
etc. (05.09.2019).
Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din Chestionarul
privind inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, pentru respondenții (potențiali
ucenici) intervievați în cursul lunii august 2019 – actualizare bază de date.
Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din Fișa de evaluare
a profilului de ucenicie, pentru respondenții (potențiali ucenici) intervievați în cursul lunii
august 2019 - actualizare bază de date.
Au fost introduse în baza de date electronică centralizatoare răspunsurile din Chestionarul
privind sustenabilitatea activității de ucenicie, pentru respondenții (potențiali ucenici)
intervievați în cursul lunii august 2019 - actualizare bază de date.
Au fost întocmite rapoartele de monitorizare, aferente lunii septembrie, pentru ucenicii
angajați în cadrul proiectului.

