FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 *INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114085

Activitati desfasurate in cadrul SA2.2 Informare, consiliere, orientare
profesionala si mediere pe piata muncii, in perioada 01.03.2020 –
30.04.2020, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative,
POCU/138/4/1/114085
In perioada de raportare a avut loc activitatea de consiliere si mediere pe piata muncii. Astfel in
aceasta perioada, a avut loc informarea profesionala cu 51 de persoane, adulti si tineri, care au
participat la 8 sesiuni de informare profesionala de grup.
Consilierea profesionala a fost realizata cu un numar de 55 de persoane, acestea fiind intalniri
individuale. In urma sedintelor de consiliere individuala 55 de beneficiari au primit recomandari
pentru participarea la activitatea de antreprenoriat, program de ucenicie sau curs de calificare.
63 de persoane au beneficiat in perioada de raportare de orientare profesionala, instruire in metode si
tehnici de cautare a unui loc de munca.
In perioada de raportare, 68 de adulti si tineri au fost asistati prin servicii de mediere pe piata muncii.

In perioada 24.03.2020 – 14.04.2020, Activitatea 2.2 a fost suspendata, ca urmare a Ordonantei de
urgenta nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 prin care se
reglementeaza „ (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei se efectuează numai cu
respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui
grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane
care nu locuiesc împreună.” Din 15.04.2020, activitatile au fost reluate cu respectarea tuturor
Ordonantelor in vigoare si cu aplicarea masurilor de prevenire a raspandirii Covid-19.
Au fost oferite informatii nominale referitoare la beneficiile pe care persoanele din grupul tinta le au
participand la activitatile din cadrul proiectului.

