RAPORT LUNAR PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI
“EGALI PE PIAȚA MUNCII – ID 133976”
LUNA 14 – AUGUST 2015
1. Activități implementate pe parcursul perioadei de raportare
A1. Managementul proiectului (L.1-18)
A1.4. Organizare administrativa generala.
În luna august activitatea experților s-a desfășurat în cadrul biroului de
implementare situat în Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 137, etaj 2. Consilierii de informare și
orientare, experții de medierea muncii și secretarul proiectului au asigurat permanența la
Job-Clubul înființat în proiect și situat la aceeași adresă, str. Victoriei nr. 137, etaj 2 oferind
persoanelor interesate informații despre proiect și consiliere, orientare specializată alături
de servicii de medierea muncii. În cursul lunii august a continuat pregătirea practică la
cursurile de patiser și cameristă în spațiile pentru care s-au încheiat convenții de practică
de către Partenerul 1, la Fabrica de pâine a SC. NIC SUCCES COM SRL din Târgu Jiu
și la Hotel LexiStar. APSG a desfășurat cursurile de manager de proiect și de competențe
antreprenoriale în spațiul închiriat pentru implementarea proiectului din Str. Victoriei nr.
137, etaj 2.
A1.5. Monitorizarea
Procesul de monitorizare este unul continuu ce se derulează pe toată durata
proiectului. În perioada raportată experții și-au întocmit rapoartele de activitate lunare și
fișele lunare de pontaj care au fost verificate de către echipa de management. S-au
convocat 2 ședințe de lucru în 10.08.2015, principalele teme abordate fiind următoarele:
revizuirea Regulamentului de acordare a premiilor pentru certificare, stadiul programelor
de formare aflate în derulare, achiziția de servicii de catering pentru participanții la
programele de formare profesională ce urmează se desfășura, validarea cererii de
rambursare a cheltuielilor nr. 7, respectiv în 26.08.2015, principalele teme abordate fiind:
planificarea următoarelor cursuri (demararea a două cursuri în luna septembrie unul de
calificare și unul de inițiere), organizarea concursului de premii pentru initiative
antreprenoriale, stadiul indicatorilor realizați. Rezultatele acestor întâlniri sunt
consemnate în cele 2 minute elaborate la finalul ședințelor echipei de implementare a
proiectului. Programele de formare profesională pentru cursurile de calificare ospătar,
cameristă, patiser au fost monitorizate de responsabilii de formare profesională.
Conform Instrucțiunii 103/2015, s-a întocmit și s-a transmis la OIR POSDRU SV
Oltenia Anexa 8- Raportare lunară locații implementare activități și varianta ei actualizată.
A1.6. Activitati suport: 1. de secretariat (corespondenta, registratura, arhivare etc), 2.
financiar-contabile (evidente contabile, documente financiare/bancare etc); 3. resurse
umane (fise de post, evidenta docum. de personal, recrutare personal, pontaj, salarizare
etc);
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S-au întocmit fișe de pontaj, state de plată, declarații și alte documente financiar
contabile. Dosarele de personal ale experților implicați în derularea proiectului au fost
completate și actualizate – 4 acte adiționale pentru experții pe termen scurt, lectori în
programele de formare – Partener, 4 dosare de personal pentru experții pe termen scurt
– lectori în programele de formare profesională manager de proiect și competențe
antreprenoriale.

A1.7. Activitati generale de coordonare (managementului de proiect).
În luna august s-au desfășurat 2 ședințe ale echipei de proiect, rezultatele
întâlnirilor lunare fiind consemnate în minutele din 10.08.2015, 26.08.2015. Responsabilii
de formare profesională au întocmit planul de organizare și desfășurare a formării
profesionale. S-au întocmit 4 dosare de personal (experți pe termen scurt - lectori –
Solicitant).
A2. Achizitii publice
A2.3. Realizarea procedurilor de selectie
In luna august a fost realizate 3 proceduri de achizitie directa (referat de necesitate, nota

estimativă valoare, 7 comenzi, decizii, 1 contract prestări servicii) si 5 receptii (1 receptii
contabilitate, 1 receptii birou de implementare si Job club, 2 receptie material
consumabile, 1 recepție tipărire suporturi de curs) de către Solicitant.
A 3. Informare si publicitate.
A3.2. Realizare materiale de promovare
În activitățile proiectului desfășurate la sediul Job-Clubului au fost afișate roll-up
bannerele realizate în proiect. În activitățile de promovare a proiectului și serviciilor oferite
de acesta, experții de medierea muncii au distribuit afișe și pliante. Celor 56 de participanți
la cursurile de manager de proiect și competențe antreprenoriale le-au fost distribuite
materiale de promovare realizate în proiect (broșuri de informare, broșuri măsuri active,
notess-uri, pliante și pixuri)
A4.3. Autorizare progr de fpc / progr de initiere si perfectionare:
Până în luna august s-au obținut de către partener 3 autorizații pentru programele de
formare ospătar, patiser și cameristă. Se lucrează la elaborarea documentațiilor pentru
ocupațiile reglementate din domeniul turismului – agent de turism, ghid național turistic și
recepționer hotel.
A5. Informare si Consiliere Profesionala Interventie personalizata.(S)-L2–L18.
A5.1. Furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor
În cadrul acestei activități, membrii echipei de implementare – consilierii si expertii in
medierea muncii - au furnizat persoanelor din grupul tinta informatii cu privire la
oportunitatile de integrare/ reintegrare pe piata de munca – avand drept sprijin serviciile
gratuite de informare, consiliere, mediere si formare din cadrul proiectului. În luna august
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au fost furnizate informatii privind piata muncii pentru 38 beneficiari din grupul țintă al
proiectului - persoane în căutarea unui loc de muncă (2), someri (7), someri de lunga
durata adulți (17), someri tineri (10), șomeri de lungă durată tineri (2).
A5.2. Consiliere in cariera:
Consilierii de informare și orientare au furnizat servicii de consiliere pentru 38 persoane
din grupul tinta. Pentru fiecare dintre aceștia s-au aplicat testele din bateria de teste
psihologice achiziționată în proiect și au realizat pentru aceștia 38 Planuri de actiune, 38
evaluari SWOT.
A6. Medierea muncii
A6.1. Realizare baza de date Job – Club:
În luna august a fost actualizată baza de date cu persoanele somere inscrise cu cele 38
persoane nou înscrise.
A6.2. Informarea beneficiarilor privind locurile de munca vacante
Experții de medierea muncii au continuat documentarea pentru identificarea locurilor de
muncă vacante și au completat baza de date actualizata cu locurile de munca vacante.
Pornind de aici, au elaborat 4 Liste cu locurile de munca vacante care au fost puse la
dispoziția membrilor grupului țintă în ședințele de medierea muncii, au fost afișate la
sediul Job-Clubului, la parter, într-un loc vizibil din stradă. De asemenea, aceste liste au
fost puse la dispoziția consilierilor de informare și orientare pentru a le prezenta
participanților în cadrul ședințelor de consiliere.
A6.3. Mediere cererii cu oferta LMV
În cadrul acestei activități în luna august au fost întocmite 38 planuri de mediere pentru
noii înscriși. În urma ședințelor de mediere a muncii 70 de persoane din grupul țintă au
beneficiat de serviciile de mediere oferite de cei doi experți de medierea muncii. Dintre
persoanele sprijinite 6 au încheiat contracte de muncă, 4 persoane fiind absolvente ale
programelor de formare profesională oferite prin proiect.
A7. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau
pentru initierea unei afaceri. (S)-L2–L18.
A7.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente
In cadrul activitatii de informare pentru inceperea unei activitati independente, pe luna
august 2015 au fost furnizate de catre consilierul in antreprenoriat informatii privind
activitatea de antreprenoriat din cadrul proiectului pentru 37 persoane.
Fiecarei persoane informata i s-a intocmit un dosar de antreprenoriat (37 dosare)– in
conformitate cu procedura stabilita la nivelul solicitantuîn cadrul Asociației Psihologilor
Gorjeni.
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Consultanta pentru inceperea unei activitati independente a constat în consilierea
persoanelor interesate de inițierea unei afaceri in ceea ce priveste modalitatea de
intocmire a unui plan de afaceri.
Au fost consiliate in antreprenoriat 28 persoane.
A7.2. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente
Consilierul antreprenorial a oferit consultanță pentru începerea unei activități
indepenedente și sprijin pentru întocmirea planului de afaceri pentru 28 persoane.
A8. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala. (S+P1)-L2–
L18.
A8.4. Program nivel I – Patiser - 7412.1.3
Pe parcursul lunii august a continuat cursul de formare profesională, calificare, pentru
ocupația de cameristă, cu 26 de participanți. Cursul are durata de 360 de ore (120 ore
pregătire teoretică și 240 de ore pregătire practică). Programul de formare este susținut
de partener. Pregătirea practică s-a desfășurat la S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. la
punctul de lucru Fabrica de pâine Târgu Jiu, str. 23 August nr. 170 cu care s-a încheiat
convenție de practică.
A8.5. Program nivel I – Cameristă - 5142.1.1
În cursul lunii august a continuat derularea cursului de formare profesională în ocupația
de cameristă, cu durata de 360 de ore (120 teorie și 240 practică), susținut de partener
la Târgu Jiu. Pregătirea teoretică s-a desfășurat la Liceul Energetic Târgu Jiu, unde a fost
închiriată o sală de curs, iar pregătirea practică se derulează la Hotel Lexistar (S.C.
AGENȚIA DE CLASIFICARE SGD S.R.L.), cu care s-a încheiat o convenție de practică.
A8.9. Program: initiere – Manager proiect – 242101
Programul de formare profesională de inițiere: manager de proiect s-a desfășurat în
perioada 10-19.08.2015 în Târgu Jiu, la adresa din Str. Victoriei nr. 137, etaj 2. Programul
cu durata de 50 de ore a fost susținut de Asociația Psihologilor Gorjeni, care a avut 2
lectori angajați pentru susținerea pregătirii teoretice (25 ore) și a pregătirii practice (25
ore). La cursuri au participat 28 de personae care s-au prezentat și la examenul de
certificare a competențelor din 28.08.2015. Participanții la program au beneficiat de o
pauză în care s-a oferit grupului țintă o gustare caldă/rece, datorită serviciilor de catering
achiziționate prin proiect. Examenul de certificare a competențelor s-a organizat în
28.08.2015. Toate cele 28 de persoane participante la curs au absolvit examenul.
A8.11. Curs de Initiere: Competente Antreprenoriale
În perioada raportată s-a desfășurat cursul de inițiere competențe antreprenoriale, grupa
a II-a în perioada 20-31.08.2015. Programul de formare profesională este susținut de
Asociația Psihologilor Gorjeni, care a identificat și angajat 2 lectori pentru susținerea
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pregătirii teoretice (25 ore) și a pregătirii practice (25 de ore). La cursuri au participat 28
de personae, care s-au prezentat și la examenu de certificare a competențelor din
31.08.2015. Programul de formare s-a desfășurat pe durata a 50 de ore, la sediul din Str.
Victoriei nr. 137, etaj 2. Participanților li s-a oferit la pauza de la ora 13 o gustare
caldă/rece, datorită serviciilor de catering achiziționate în proiect. În 31.08.2015 a fost
organizat examenul de certificare a competențelor. La examen s-au prezentat 27 de
persoane din cele 28 înscrise, toți cei 27 de beneficiari prezenți absolvind examenul.
A9.1. Evaluarea cursantilor
În perioada raportată s-a realizat evaluarea pe parcurs a participanților la cursurile de
formare profesională aflate în derulare. Procesul a fost susținut de lectorii care au
desfășurat activități de formare în cadrul programelor de ospătar, cameristă și patiser.
A9.1. Certificarea
În perioada raportată s-a organizat 2 sesiuni de certificarea competențelor pentru
participanții la cursurile de manager de proiect
în 28.08.2015 și competente
antreprenoriale în 31.08.2015. Cursurile au fost organizate de Solicitant, Asociația
Psihologilor Gorjeni.
La examenul de cerificare a competențelor pentru programul de manager de proiect sau înscris 28 de persoane, toate absolvind examenul, iar la cel pentru programul de
competențe antreprenoriale s-au înscris 27 de personae, toate au absolvit examenul.

MANAGER DE PROIECT
OLIMPIA BRATU
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