
 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

SOLUTII INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN INFORMARE, FORMARE, MEDIERE SI 
ANTREPRENORIAT – S.I.O.N. – POCU/908/1/3/150415 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

1 

 
 
 
 

PROCEDURA DE ORGANIZARE ACTIVITATE DE 
OFERIRE A SERVICIILOR DE FORMARE SI 

CONSILIERE ANTREPRENORIALA PENTRU 
PERSOANELE DIN GRUPUL TINTA CU NIVEL DE 
OCUPABILITATE A, IN VEDEREA INFIINTARII SI 

DERULARII DE AFACERI PROPRII  

   

Aprobat, 

Manager de proiect 

 

 

 



 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

SOLUTII INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN INFORMARE, FORMARE, MEDIERE SI 
ANTREPRENORIAT – S.I.O.N. – POCU/908/1/3/150415 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

2 

DESCRIEREA GENERALA A PROIECTULUI 

Titlu proiect: 

SOLUTII INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA 
PRIN INFORMARE, FORMARE, MEDIERE SI ANTREPRENORIAT – S.I.O.N. 

 

ID Proiect: 

POCU/908/1/3/150415 

 

Beneficiar: 

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița 

 

Partener: 

Asociația “Înapoi la Muncă” 

 

Perioada implementare: 

28.07.2021 – 27.07.2023 

 

Localizare proiect: 

Regiunea Sud-Muntenia 

 

Durata: 

24 luni   

 

Obiective specifice proiect: 

OS1. Cresterea gradului de informare si constientizare in randul persoanelor din GT cu 
privire la oportunitatile de formare/evaluare/stimulare a ocuparii si antreprenoriatului 
disponibile pentru tinerii NEETs, concretizata prin recrutarea si inregistrarea in grupul tinta a 
251 de tineri NEETs (din care 10% de etnie roma, 20% din mediul rural si 30% din categoriile 
C si D) si directionarea acestora catre serviciile specializate oferite in cadrul proiectului, pe 
durata a 23 luni. De asemenea, OS1 va viza si respectarea in cadrul proiectului a prevederilor 
GDPR, precum si promovarea temelor secundare/orizontale. OS1 va fi indeplinit prin 
implementarea Activitatii 1 (A1.1, A1.2) si corespunde Activitatii 1 prevazute in GS CS. 
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OS2. Dezvoltarea competentelor profesionale ale tinerilor NEETs din categoriile B, C si 
D, prin organizarea de programe de formare profesionala – cursuri de calificare – pentru 80 
de tineri NEETs, pe durata a 23 luni, cu un procent de certificare de minim 90%, in calificari 
selectate in stransa corelare cu cerintele de pe piata fortei de munca. OS2 va fi indeplinit prin 
implementarea Activitatii 2 (A2.1) si corespunde Activitatii 2 prevazute in GS CS. 

OS3. Certificarea competentelor profesionale ale tinerilor NEETs din categoriile B, C si 
D, prin organizarea de procese de evaluare si certificare a competentelor profesionale 
dobandite in sistem nonformal/informal pentru 26 de tineri NEETs, pe durata a 23 luni, cu un 
procent de certificare de minim 90%, in calificari selectate in stransa corelare cu cerintele de 
pe piata fortei de munca. OS3 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 3 (A3.1) si 
corespunde Activitatii 3 prevazute in GS CS. 

OS4. Stimularea ocuparii tinerilor NEETs din categoriile A, B, C, D, prin oferirea de 
servicii specializate pentru stimularea ocuparii pentru tinerii NEETs din GT, pe durata a 24 de 
luni, concretizata prin angajarea a 89 tineri NEETs din GT (din care 10% de etnie roma si 20% 
din mediul rural), in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant. OS4 va fi indeplinit 
prin implementarea Activitatii 4 (A4.1) si corespunde Activitatii 4 prevazute in GS CS. 

OS5. Stimularea antreprenoriatului in randul tinerilor NEETs din categoria A, prin 
oferirea de servicii specializate de formare si consiliere antreprenoriala pentru 20 tineri NEETs 
din GT, precum si prin acordarea de 9 micro-granturi pentru finantarea infiintarii de noi 
afaceri, pe durata a 24 de luni. OS5 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 5 (A5.1, A5.2) 
si corespunde Activitatii 5 prevazute in GS CS. 

 

Grup țintă eligibil 

Grup tinta total: 251 de tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud-
Muntenia (corespunzator indicatorului de realizare 4S225), din care: 

- minim 10%, respectiv minim 26 de persoane vor fi de etnie roma; 

- minim 20%, respectiv minim 51 de persoane vor fi din mediul rural; 

- minim 30%, respectiv minim 76 persoane vor face face din categoria de 
ocupabilitate C si D. 

In conformitate cu cerintele enuntate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru 
prezentul apel de proiecte, conditiile de eligibilitate impuse pentru recrutarea/inregistrarea 
in grupul tinta sunt urmatoarele: 

- Sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani 

- Sa fie inregistrat si profilat de SPO 

- Sa aiba domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud-Muntenia. 

Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect (data la care persoana 
va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin declaratie pe propria 
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raspundere a persoanei din grupul tinta sau a persoanelor / institutiilor abilitate si/sau prin 
atasarea de documente doveditoare. 

Tinerii NEETs someri inregistrati la SPO/AJOFM eligibili pentru inregistrare in grupul 
tinta vor proveni din urmatoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilitatii: 

- Nivelul A - „usor ocupabil” 

- Nivelul B - „mediu ocupabil” 

- Nivelul C - „greu ocupabil” 

- Nivelul D - „foarte greu ocupabil” 

In functie de incadrarea in nivelul de ocupabilitate, tinerii NEETs recrutati in grupul 
tinta vor putea beneficia de anumite categorii de servicii oferite in cadrul proiectului, in 
conformitate cu informatiile prezentate in sectiunile urmatoare. 

 

DESCRIEREA GENERALA A SUBACTIVITATII 

Planificarea implementarii subactivitatii: 

Activitate/subactivitate – 150415 - SION Luna Entitate 

A5. Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului pentru persoanele din GT cu nivel de 
ocupabilitate A 

5.1. Organizarea de servicii de formare antreprenoriala si consiliere in 
afaceri pentru persoanele din GT cu nivel de ocupabilitate A, in vederea 
demararii si administrarii de afaceri proprii 

L1 – 
L24 

ASSD (S) 

5.2. Acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri 
beneficiarilor serviciilor de formare si consiliere antreprenoriala, precum 
si supravegherea functionarii acestora 

L4 – 
L24 

ASSD (S) 

 

Rezultatele așteptate ale subactivitatii: 

• 20 recomandari de participare la cursurile de formare antreprenoriala procesate 
pentru NEETs nivel A 

• 2 grupe de curs “Competente antreprenoriale” organizate si derulate 

• 2 seturi documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA 

• 20 seturi materiale formare antreprenoriala multiplicate/distribuite 

• 2 seturi liste prezenta intocmite 

• 2 examene finale derulate 

• 18 persoane absolvente (90% din total participanti) 

• 18 certificate absolvire + suplimente emise 
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• 18 beneficiari ai serviciilor de formare antreprenoriala consiliati in afaceri, in 
vederea intocmirii de planuri de afaceri 

• 18 planuri de afaceri/seturi proiectii financiare intocmite 

• 1 procedura evaluare si selectie planuri evaluare elaborata 

• 2 concursuri planuri de afaceri organizate, in vederea selectarii a 9 planuri de 
afaceri spre finantare 

• 9 beneficiari ai subventiilor pentru infiintarea de noi afaceri consiliati in afaceri pe 
perioada implementarii/sustenabilitatii 

• 18 chestionare feed-back aplicate.. 

 

Descrierea modalitatii de implementare a subactivitatii: 

Subactivitatea de organizare a cursurilor de formare antreprenoriala va demara cu 
centralizarea recomandarilor privind participarea la serviciile de formare antreprenoriala, 
care este necesara pentru asigurarea corespondentei intre cursurile de formare 
antreprenoriala organizate/numarul de grupe si optiunile persoanelor din GT. 

Se va continua cu alcatuirea grupelor de curs, pentru cele 2 cursuri de formare 
antreprenoriala – Competente comune – Competente antreprenoriale, ce urmeaza a fi 
derulate pentru tinerii NEETs din GT.  

Grupele vor avea un numar mediu de 10 participanti/grupa.  

Pentru fiecare curs de formare antreprenoriala organizat se vor derula procedurile 
standard de incepere a programului de formare, in maniera similara cu cea descrisa in cadrul 
subactivitatii 2.1. 

Cursurile de formare antreprenoriala vor avea o durata de 60 de ore, distribuite sub 
forma a 20 de ore de pregatire teoretica si 40 de ore de pregatire practica. Pregatirea 
teoretica si practica se va desfasura in salile de curs puse de dispozitie de catre entitatea 
responsabila cu implementarea subactivitatii, urmand sa fie desfasurate si vizite de lucru la 
agenti economici activi, pentru experimentarea de catre cursanti a fluxului unei afaceri.  

In cadrul cursurilor organizate, cursantii vor primi seturi de materiale de formare 
antreprenoriala multiplicate de asemenea in cadrul acestei subactivitati.  

Pentru fiecare grupa de curs derulata se vor intocmi liste de prezenta zilnice, ce vor fi 
furnizate ca livrabile in cadrul activitatii de raportare. 

Evaluarea participantilor la cursurile de formare antreprenoriala la finalul acestora se 
va realiza intr-o maniera similara cu cea descrisa in cadrul subactivitatii 2.1. 

Numarul minim de persoane absolvente va fi de 18, reprezentand un procent de 90% 
din totalul participantilor la cursurile de formare antreprenoriala. 

Eliberarea certificatelor de absolvire pentru absolventii cursurilor se va realiza intr-o 
maniera similara cu cea descrisa in cadrul subactivitatii 2.1. 
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Absolventii cursurilor de formare antreprenoriala vor beneficia in continuare de 
consiliere antreprenoriala/in afaceri, desfasurata atat in scopul conceperii ideii de afacere si 
a intocmirii planului de afaceri, cat si in scopul implementarii planului de afaceri, pentru 
planurile de afaceri selectate spre finantare, in urma concursului de planuri de afaceri.  

Procesul de consiliere in afaceri va viza parcurgerea urmatoarelor etape: 

Etapa 1 - Initierea  

- Primul contact cu antreprenorul; 

- Stabilirea serviciilor de consiliere ce vor fi oferite; 

- Stabilirea planului de consiliere in afaceri. 

Etapa 2 - Diagnosticul 

- Stabilirea pasilor pentru construirea afacerii; 

- Culegerea datelor; 

- Analiza informatiilor. 

Etapa 3 - Planificarea actiunilor 

- Elaborarea propunerilor, in functie de tipul de consiliere utilizat;  

- Prezentarea propunerilor catre client. 

Etapa 4 - Implementarea actiunilor  

- Asistarea antreprenorului pentru aplicarea actiunilor specifice; 

- Ajustarea propunerilor in functie de progresul inregistrat. 

Etapa 5 - Incheierea consilierii 

- Evaluarea progresului in implementare; 

- Raportul final privind rezultatele obtinute in urma consilierii; 

- Intocmirea planurilor de urmarire a evolutiei. 

La aplicarea acestui model intr-o situatie concreta este posibil ca anumite etape sa se 
suprapuna, sa se reitereze o etapa anterioara dupa una ulterioara. Pe de alta parte, fiecare 
etapa poate fi impartita in mai multe activitati secventiale sau simultane, in functie de tipul 
afacerii si modul de implementare al acesteia.  

Intrucat inceperea propriei afaceri se poate dovedi a fi o experienta plina de 
recompense, dar si un efort zadarnic in cazul in care nu se acorda atentia necesara planificarii 
acesteia, prin proiect vor fi implementate masuri de sprijinire a viitorilor antreprenori in 
vederea elaborarii planurilor de afaceri, proces compus din urmatorii pasi: 

Pasul 1. Evaluarea preliminara: 

- documentare despre cerere, tendintele de pe piata si nivelul concurentei 

- gandirea in detaliu a planului de afaceri, conceptul strategic si operational 

- calculul estimativ al investitiei de realizat, precum si al profitabilitatii 

- legislatia specifica/bariere de pornire 
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- riscuri si oportunitati. 

Pasul 2. Cunoasterea pietei si a competitiei: 

- analiza pietei 

- analiza cererii 

- factori care influenteaza piata 

- identificarea clientilor tinta 

- definirea conceptului strategic 

- realizarea unui plan de marketing si vanzari. 

Pasul 3. Testarea cererii: 

- testarea cererii 

- realizarea unui studiu de piata 

- analiza unor afaceri similare. 

Pasul 4. Conceperea modelului de afacere si a directiilor strategice: 

- stabilirea bazelor modelului de afacere; 

- stabilirea directiilor strategice majore. 

Pasul 5. Stabilirea detaliilor operationale: 

- conceperea modului de desfasurare a operatiunilor firmei 

- analiza si planificarea aspectelor cheie cu privire la organizarea companiei. 

Pasul 6. Planificarea personalului: 

- analiza necesarului de personal pe termen scurt si mediu 

- modalitati de recrutare, selectie personal 

- stabilire pachet salarial si beneficii. 

Pasul 7. Realizarea proiectiilor financiare: 

- prezentarea investitiei in cifre 

- calcularea randamentului asteptat 

- stabilirea necesarului de finantare 

- deisgn cont de profit si pierdere 

- design bilant 

- design cashflow. 

Pasul 8. Trasarea strategiei de finantare: 

- conceperea strategiei de finantare 

- selectare surse de finantare. 

Pasul 9. Pregatirea planului de afaceri : 

- editare, tiparire. 
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Pasul 10. Planificarea activitatilor viitoare: 

- stabilirea actiunilor si detaliilor ce trebuie puse la punct pentru lansarea businessului. 

In cadrul proiectului vor fi elaborate un numar de 18 planuri de afaceri, de catre 
absolventii cursurilor de formare antreprenoriala. Acestea vor fi complete, incluzand si un set 
de proiectii financiare pentru fiecare plan.  

Planurile de afaceri elaborate vor fi inscrise in procesul de evaluare si selectie a 
planurilor de afaceri in vederea finantarii/acordarii unui microgrant/ajutor de minimis, in 
conformitate cu cerintele din GS CS si schema de ajutor de minimis aprobata. Evaluarea va fi 
realizata in baza unei metodologii de evaluare si selectie aprobata la nivel de proiect, de catre 
o comisie de evaluare si selectie cu numar impar de membrii, din care vor face obligatoriu 
parte reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a 
proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate si confidentialitate. 

Planurile de afaceri vor putea fi depuse in termen de 180 de zile de la finalizarea 
cursurilor de formare antreprenoriala, iar toate planurile depuse vor fi inregistrate in registrul 
electronic de evidenta a planurilor de afaceri, disponibil pe site-ul proiectului. De asemenea, 
pe site vor fi disponibile si metodologia de evaluare si selectie si modelul de contract de 
subventie/declaratiile care il insotesc. 

Procedura de selectie va prevede ca etape ale procesului de selectie a planurilor de 
afaceri urmatoarele etape: 

1. Evaluarea conformitatii si eligibilitatii – analiza tuturor documentelor si informatiilor 
care atesta conformitatea si eligibilitatea solicitantului de ajutor de minimis, atat din punct 
de vedere administrativ, cat si din punct de vedere al activitatii desfasurate; 

2. Evaluarea continutului planului de afaceri – se vor analiza informatiile privind 
eficienta si maturitatea planurilor de afaceri, precum si capacitatea acestora de a functiona 
pe perioada de implementare (12 luni) si sustenabilitate (6 luni); 

3. Interviul – cunoasterea antreprenorului, verificarea insusirii viziunii acestuia cu 
privire la planul de afaceri propus, atestarea autenticitatii ideii de afacere. 

Planurile de afaceri trebuie sa parcurga cronologic fiecare etapa de evaluare, 
accederea la o etapa de nivel superior fiind conditionata de indeplinirea 
conditiilor/punctajului minim pentru etapa in curs. Concurentii care se considera nedreptatiti 
pot depune o contestatie dupa finalizarea procedurii de evaluare si selectie, ce va fi tratata in 
conformitate cu metodologia elaborata. 

Detaliile concrete privind procedura de evaluare si selectie a planurilor de afaceri vor 
fi stabilite la momentul implementarii subactivitatii, de comun acord si cu membrii comisiei 
de evaluare si selectie.  

Deciziile privind selectia planurilor de afaceri aprobate vor fi semnate de managerul 
de proiect. In cadrul procesului de selectie a planurilor de afaceri nu se va face nici un fel de 
deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, 
religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica 
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necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrangerea drepturilor membrilor grupului tinta. 

In cadrul planurilor de afaceri finantate se va avea in vedere si promovarea temelor 
secundare descrise in cadrul subactivitatii 1.2. si respectiv alocarea de sume pentru 
promovarea acestora in bugetul planului de afaceri, in procent de 6% pentru TS01 si 2% 
pentru TS05. 

Evaluarea calitatii serviciilor oferite in cadrul 5.1. se va realiza prin aplicarea de 
chestionare standardizate (disponibile atat in forma scrisa, cat si in forma electronica, pentru 
eficientizare). Acestea vor fi aplicate tuturor persoanelor participante la subactivitatea de 
formare antreprenoriala/consiliere in afaceri si acordare sprijin pentru elaborarea planurilor 
de afaceri, urmand ca rezultatele colectate sa fie centralizate si interpretate, in vederea 
asigurarii masurilor de monitorizare a implementarii proiectului. 

 

PROCEDURA DE LUCRU IN CADRUL 
SUBACTIVITATII 

 Etapa 1 – Centralizarea recomandarilor privind participarea la cursurile de formare 
antreprenoriala 

 Subactivitatea de organizare a cursurilor de formare antreprenoriala va demara cu 
centralizarea recomandarilor privind participarea la serviciile de formare antreprenoriala, 
care este necesara pentru asigurarea corespondentei intre cursurile de formare 
antreprenoriala organizate/numarul de grupe si optiunile persoanelor din GT. 

 

 Etapa 2 – Alcatuirea grupelor de curs si demararea cursurilor de formare 
antreprenoriala 

 Se va continua cu alcatuirea grupelor de curs, pentru cele 2 cursuri de formare 
antreprenoriala – Competente comune – Competente antreprenoriale, ce urmeaza a fi 
derulate pentru tinerii NEETs din GT.  

 Grupele vor avea un numar mediu de 10 participanti/grupa.  

 Pentru fiecare curs de formare antreprenoriala organizat se vor intocmi si inainta 
catre CJAFFPA documente de incepere curs, respectiv: 

 - Solicitarea avizului de organizare program de formare profesionala; 

 - Adresa de incepere curs; 

 - Adresa numire formator. 
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 In urma primirii de la CJAFFPA a avizului de incepere curs, se va proceda la 
convocarea grupelor de participanti, in vederea demararii cursurilor de formare 
antreprenoriala. 

 Se va continua cu pregatirea seturilor de documente pentru inceperea cursurilor de 
formare antreprenoriala, respectiv: 

 - Contracte de formare profesionala; 

 - Cereri de inscriere la curs. 

 Contractele si cererile de inscriere la programele de formare antreprenoriala vor fi 
transmise in vederea inregistrarii catre CJAFFPA, putand fi astfel demarate efectiv cursurile 
de formare antreprenoriala. 

 Subactivitatea va continua cu pregatirea documentelor administrative pentru 
inceperea cursurilor de formare antreprenoriala, respectiv: 

 - Proces verbal privind respectarea SSM si participarea la instruirea specifica; 

 - Proces verbal privind respectarea PSI si participarea la instruirea specifica; 

 - Tabele nominale cu participantii la cursurile de formare antreprenoriala. 

 Aceste documente vor fi elaborate, completate si pastrate in conformitate cu OG 
129/2000 privind formarea profesionala a adultilor si normele sale de aplicare.  

 

 Etapa 3 – Derularea propriu-zisa a cursurilor de formare antreprenoriala si 
organizarea examenelor finale de absolvire 

 Cursurile de formare antreprenoriala vor avea o durata de 60 de ore, distribuite sub 
forma a 20 de ore de pregatire teoretica si 40 de ore de pregatire practica. Pregatirea 
teoretica si practica se va desfasura in salile de curs puse de dispozitie de catre entitatea 
responsabila cu implementarea subactivitatii, urmand sa fie desfasurate si vizite de lucru la 
agenti economici activi, pentru experimentarea de catre cursanti a fluxului unei afaceri.  

 In cadrul cursurilor organizate, cursantii vor primi seturi de materiale de formare 
antreprenoriala multiplicate de asemenea in cadrul acestei subactivitati.  

 Pentru fiecare grupa de curs derulata se vor intocmi liste de prezenta zilnice, ce vor 
fi furnizate ca livrabile in cadrul activitatii de raportare. 

 La finalul cursurilor de formare antreprenoriala vor fi organizate examenele de 
absolvire ale acestora, in maniera descrisa mai jos. 

 Prima etapa pentru organizarea examenelor finale de absolvire va fi anuntarea 
acestora catre CJAFFPA. Vor fi inaintate catre institutia ante-mentionata documentele de 
solicitare a numirii membrilor din comisia de examinare. Comisia de examinare va fi compusa 
din 2 membri si 1 presedinte. Membrii au atributia de corectare a lucrarilor scrise si practice, 
in timp ce presedintele va coordona intregul proces de examinare. 
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 La finalul cursurilor de formare antreprenoriala, persoanele participante vor fi 
incluse in examenul de absolvire al cursului, examen ce va fi organizat de catre Asociatia de 
Sprijin a Somerilor Dambovita, cu sprijin din partea CJAFFPA. In urma participarii la examenul 
de absolvire, persoanele declarate absolvente vor primi certificate de absolvire recunoscute 
national si european. Cu ocazia examenelor de absolvire vor fi intocmite si seturile de 
documente de examen, respectiv: 

- Proces verbal de examen; 

- Anexa la procesul verbal de examen; 

- Foaie de notare pentru proba teoretica; 

- Foaie de notare pentru proba practica; 

- Catalog de examen. 

 Examenul va consta in parcurgerea de catre participanti a doua probe de examen: 

- 1 proba teoretica (test scris) pentru evaluarea cunostintelor; 

- 1 proba practica (proba de lucru) pentru evaluarea deprinderilor practice. 

 In urma absolvirii cursurilor de formare antreprenoriala, vor fi parcurse umatoarele 
demersuri, in vederea eliberarii certificatelor de absolvire: 

1. Transmiterea cererii de cumparare certificate catre CJAFFPA; 

2. Cumpararea certificatelor de la CJAFFPA; 

 3. Completarea bazei de date aferente cursului cu datele personale ale 
participantilor: 

- Numele si prenumele; 

- CNP; 

- Data nasterii; 

- Locul nasterii; 

- Numele parintilor; 

- Adresa de domiciliu; 

- Datele de contact; 

- Denumirea cursului; 

- Perioada de desfasurare; 

- Data examen; 

- Nota examen; 

- Presedinte comisie. 

 4. Redactarea certificatelor de absolvire si a suplimentelor descriptive. Aceasta se va 
realiza prin utiizarea unui software specializat. 



 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

SOLUTII INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN INFORMARE, FORMARE, MEDIERE SI 
ANTREPRENORIAT – S.I.O.N. – POCU/908/1/3/150415 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

12 

 5. Aplicarea timbrului sec. Dupa redactare, toate certificatele de absolvire vor fi duse 
la Comisia Judeteana de Autorizare, pentru aplicarea timbrului sec pe acestea, dupa 
verificarea conformitatii informatiilor inregistrate cu realitatea. 

6. Intocmirea registrului nominal de evidenta a eliberarii certificatelor de absolvire. 

 7. Eliberarea certificatelor si a suplimentelor descriptive, de catre titulari, in baza 
actului de identitate si a semnaturii. 

 Numarul minim de persoane absolvente va fi de 18, reprezentand un procent de 90% 
din totalul participantilor la cursurile de formare antreprenoriala. 

 

 Etapa 4 – Furnizarea serviciilor de consiliere antreprenoriala / in afaceri 

Subactivitatea de consiliere in afaceri este subactivitatea comuna a consilierului si a 
antreprenorului, desfasurata in scopul conceperii ideii de afacere si a implementarii acesteia. 
Procesul de consiliere in afaceri va viza parcurgerea urmatoarelor etape: 

Procesul de consiliere in afaceri va viza parcurgerea urmatoarelor etape: 

Etapa 1 - Initierea  

- Primul contact cu antreprenorul; 

- Stabilirea serviciilor de consiliere ce vor fi oferite; 

- Stabilirea planului de consiliere in afaceri. 

Etapa 2 - Diagnosticul 

- Stabilirea pasilor pentru construirea afacerii; 

- Culegerea datelor; 

- Analiza informatiilor. 

Etapa 3 - Planificarea actiunilor 

- Elaborarea propunerilor, in functie de tipul de consiliere utilizat;  

- Prezentarea propunerilor catre client. 

Etapa 4 - Implementarea actiunilor  

- Asistarea antreprenorului pentru aplicarea actiunilor specifice; 

- Ajustarea propunerilor in functie de progresul inregistrat. 

Etapa 5 - Incheierea consilierii 

- Evaluarea progresului in implementare; 

- Raportul final privind rezultatele obtinute in urma consilierii; 

- Intocmirea planurilor de urmarire a evolutiei. 

 La aplicarea acestui model intr-o situatie concreta este posibil ca anumite etape sa 
se suprapuna, sa se reitereze o etapa anterioara dupa una ulterioara. Pe de alta parte, fiecare 
etapa poate fi impartita in mai multe activitati secventiale sau simultane, in functie de tipul 
afacerii si modul de implementare al acesteia. Pentru fiecare persoana consiliata va fi 
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completat un Registru de evidenta a activitatilor de consiliere in afaceri derulate, conform 
formularului prezentat in anexa. 

 Activitatea de consiliere in afaceri este o activitate continua, a carei derulare incepe 
inainte de conceperea planului de afaceri, inca din stadiul de constructie a ideii de afaceri si 
continua inclusiv dupa infiintarea firmei si demararea afacerii, intrucat acest proces complex 
de analiza -> concepere solutii -> implementare solutii -> analiza trebuie reluat de fiecare data 
cand antreprenorul identifica in activitatea sa o situatie sau problema ce trebuie depasita.  

 Vom prezenta mai jos o schema logica a acestui proces, pentru a mai buna 
reprezentare a modului de lucru: 

 

 
 Intrucat inceperea propriei afaceri se poate dovedi a fi o experienta plina de 
recompense, dar si un efort zadarnic in cazul in care nu se acorda atentia necesara planificarii 
acesteia, prin proiect vor fi implementate masuri de sprijinire a viitorilor antreprenori in 
vederea elaborarii planurilor de afaceri, proces compus din urmatorii pasi: 

 

Pasul 1. Evaluarea preliminara: 

 Inainte de a investi bani, timp si efort intr-o afacere, antreprenorul trebuie sa se 
asigure ca aceasta merita. Acesta trebuie sa se documenteze despre cerere, tendintele de pe 
piata si nivelul concurentei. Dupa ce exista aceste informatii, antreprenorul va fi sprijinit sa 
gandeasca in detaliu propriul model de afaceri, conceptul strategic si operational. Odata ce 
au fost clarificate aspectele de baza, se poate realiza un calcul estimativ al investitiei 
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asteptate, precum si al profitabilitatii viitoarei afaceri. Acest pas este esential in etapa 
preliminara, pentru a nu avea pe parcurs surpriza ca profitabilitatea potentiala este scazuta 
sau fondurile destinate investitiei nu sunt suficiente. In aceasta etapa, este foarte important 
sa ii fie prezentata antreprenorului legislatia specifica domeniului si alte posibile bariere de 
pornire. In final, toate informatiile acumulate trebuie sa conduca la o imagine de ansamblu 
asupra principalelor riscuri si oportunitati, pe baza careia sa se poata lua decizia de a merge 
sau nu mai departe. Elemente principale de analiza: 

- documentare despre cerere, tendintele de pe piata si nivelul concurentei 

- gandirea in detaliu a planului de afaceri, conceptul strategic si operational 

- calculul estimativ al investitiei de realizat, precum si al profitabilitatii 

- legislatia specifica/bariere de pornire 

- riscuri si oportunitati. 

 

Pasul 2. Cunoasterea pietei si a competitiei: 

 Odata luata decizia de a incepe afacerea, primul aspect pe care trebuie sa il aiba in 
vedere antreprenorul este piata careia se adreseaza. De unde vine cererea, cat a crescut 
aceasta in ultimii ani, care este evolutia asteptata si care sunt principalii factori care 
influenteaza dezvoltarea pietei si a segmentului vizat? Acestea sunt principalele aspecte care 
trebuie sa fie foarte clare de la inceput. In plus, identificarea tendintelor din piata reprezinta 
o informatie strategica ce contribuie la cresterea competitivitatii si dezvoltarea companiei. 
Tot in aceasta etapa e recomandabil sa fie identificati clientii tinta, criteriile lor de achizitie, 
comportamentul manifestat pe piata specifica afacerii pe care antreprenorul doreste sa o 
initieze, etc. Aceste detalii constituie baza pentru definirea conceptului strategic si realizarea 
unui plan de marketing si vanzari. Elementele principale de analizat: 

- analiza pietei 

- analiza cererii 

- factori care influenteaza piata 

- identificarea clientilor tinta 

- definirea conceptului strategic 

- realizarea unui plan de marketing si vanzari. 

 

Pasul 3. Testarea cererii: 

 Exista cerere pentru produsele sau serviciile pe care doreste antreprenorul sa le 
aduca pe piata? Este una din intrebarile care vor fi abordate in cadrul activitatii de sprijinire 
pentru elaborarea planurilor de afaceri. In scopul testarii cererii, antreprenorul va fi indrumat 
sa investeasca intr-un studiu de piata sau sa analizeze evolutia unor afaceri similare, care 
ofera acelasi tip de servicii. Elemente principale de analizat: 
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- testarea cererii 

- realizarea unui studiu de piata 

- analiza unor afaceri similare. 

 

Pasul 4. Conceperea modelului de afacere si a directiilor strategice: 

 Modelul de afacere reprezinta modalitatea prin care o companie creeaza valoare 
pentru actionarii sai, sau in alte cuvinte modul in care aceasta opereaza la nivel strategic 
pentru a maximiza profitul. In aceasta etapa este necesar ca antreprenorul sa puna bazele 
modelului de afacere si a directiilor strategice majore in care se va indrepta compania. 
Elemente principale de analizat: 

- stabilirea bazelor modelului de afacere; 

- stabilirea directiilor strategice majore. 

 

Pasul 5. Stabilirea detaliilor operationale: 

 Strategia formulata trebuie sa se regaseasca in planificarea operationala. Astfel, 
antreprenorul va fi sprijinit sa gandeasca modul in care se vor desfasura operatiunile firmei. 
Acesta va analiza si planifica aspectele cheie cu privire la organizarea companiei, locatie si, 
dupa caz, planul de extindere, furnizori, etc. Elemente principale de analizat: 

- conceperea modului de desfasurare a operatiunilor firmei 

- analiza si planificarea aspectelor cheie cu privire la organizarea companiei. 

 

Pasul 6. Planificarea personalului: 

 Va putea antreprenorul sa realizeze singur toate actiunile gandite la pasul anterior? 
Acesta trebuie sa ia in considerare si alte activitati zilnice, administrative sau care tin strict de 
management. Daca in final raspunsul este “nu”, trebuie sa fie analizat si necesarul de personal 
pe termen scurt si mediu. Antreprenorul trebuie sa considere modalitatile de recrutare si 
selectie, beneficiile si pachetul salarial oferit, etc.. Elemente principale de analizat: 

- analiza necesarului de personal pe termen scurt si mediu 

- modalitati de recrutare, selectie personal 

- stabilire pachet salarial si beneficii. 

 

Pasul 7. Realizarea proiectiilor financiare: 

 Fata de evaluarea preliminara, antreprenorul trebuie sa realizeze o proiectie realista 
in ceea ce priveste cifrele. Proiectiile financiare trebuie sa redea extrem de clar, si cat se poate 
de exact, pe de o parte efortul presupus de afacerea propusa (investitia), iar pe de alta parte 
randamentul asteptat in urma efortului intreprins (profitul net). Pentru a construi proiectii 
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fundamentate, antreprenorul trebuie sa ia in calcul toate aspectele analizate in pasii anteriori. 
Este important sa se determine in primul rand care este necesarul de finantare.  

 Acesta reprezinta investitia pentru demararea business-ului, la care se adauga suma 
necesara acoperirii costurilor pana cand afacerea se poate sustine singura. Setul de proiectii 
financiare include de asemenea contul de profit si pierdere, bilantul si cash-flow-ul. Acestea 
se realizeaza de regula pe o perioada de trei pana la cinci ani si reprezinta rezultatul unor 
“presupuneri” fundamentate cu privire la fiecare componenta. 

- prezentarea investitiei in cifre 

- calcularea randamentului asteptat 

- stabilirea necesarului de finantare 

- deisgn cont de profit si pierdere 

- design bilant 

- design cashflow. 

 

Pasul 8. Trasarea strategiei de finantare: 

 In cazul in care antreprenorul nu dispune de fonduri proprii suficiente pentru 
demararea afacerii, e necesar sa conceapa o strategie de finantare, in cadrul careia va trebui 
sa selecteze una din sursele de finantare avute la dispozitie: Finantarea acordata prin 
intermediul micro-grantului; Investitori, privati sau institutionali; Banci si alte institutii de 
finantare care acorda imprumuturi. Elemente principale de analizat: 

- conceperea strategiei de finantare 

- selectare surse de finantare. 

 

Pasul 9. Pregatirea planului de afaceri: 

 In aceasta etapa, intocmirea planului de afaceri ar trebui sa fie cat se poate de simpla, 
intrucat toate componentele majore ale acestuia au fost deja acoperite. In cazul in care 
antreprenorul nu are nevoie de un plan de afaceri care sa fie prezentat tertilor, acesta nu 
trebuie sa fie formal si poate ramane cat mai simplu. Important este sa poata indeplini 
functiile pentru care este conceput, fie ca este vorba de trasarea directiilor majore ale 
companiei, testarea fezabilitatii proiectului sau instrument de implementare si monitorizare. 

 

Pasul 10. Planificarea activitatilor viitoare: 

 Planificarea tactica urmeaza celei strategice si se refera la toate actiunile si detaliile 
ce trebuiesc puse la punct pentru lansarea business-ului.  

 In cadrul proiectului vor fi elaborate un numar de 18 planuri de afaceri, de catre 
absolventii cursurilor de formare antreprenoriala. Acestea vor fi complete, incluzand si un set 
de proiectii financiare pentru fiecare plan. 
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 Desi activitatea de acordare sprijin pentru elaborarea planurilor de afaceri poate 
parea o activitate punctuala, a carei finalitate coincide cu momentul depunerii spre evaluare 
si eventual finantare a planului de afaceri, acest lucru este infirmat de practica afacerilor, 
intrucat orice plan de afaceri necesita ajustari intre momentul conceptiei si momentul 
implementarii. Principalele cauze care genereaza nevoia de ajustare sunt: 

- Modificarea conditiilor de pe piata privind cererea; 
- Modificarea conditiilor de pe piata privind concurenta; 
- Modificarea conditiilor de pe piata privind furnizorii; 
- Modificarea preturilor pentru echipamente, materii prime, utilitati, etc.; 
- Schimbari legislative sau de natura sociala; 
- Evenimente nefaste de natura sa afecteze bunul mers al afacerii: fenomene 

meteo, epidemii, razboaie, etc. 

 In acest sens, se propune ca activitatea de acordare sprijin pentru elaborarea 
planurilor de afaceri sa se desfasoare permanent, pe intreaga perioada de implementare a 
planurilor de afaceri, dupa urmatorul work-flow: 
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 Etapa 5 – Evaluarea si selectia planurilor de afaceri spre finantare 

 Planurile de afaceri elaborate vor fi inscrise in procesul de evaluare si selectie a 
planurilor de afaceri in vederea finantarii/acordarii unui microgrant/ajutor de minimis, in 
conformitate cu cerintele din GS CS si schema de ajutor de minimis aprobata. Evaluarea va fi 
realizata in baza unei metodologii de evaluare si selectie aprobata la nivel de proiect, de catre 
o comisie de evaluare si selectie cu numar impar de membrii, din care vor face obligatoriu 
parte reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a 
proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate si confidentialitate. 

 Planurile de afaceri vor putea fi depuse in termen de 180 de zile de la finalizarea 
cursurilor de formare antreprenoriala, iar toate planurile depuse vor fi inregistrate in registrul 
electronic de evidenta a planurilor de afaceri, disponibil pe site-ul proiectului. De asemenea, 

• Aplicare masuri

• Finantare 

• Verificare 
masuri

• Analiza rezultate

• Testare piata

• Testare produse

• Piata

• Concurenta

• Cerere

Planificare Testare

Implemen-
tare

Analiza



 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

SOLUTII INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN INFORMARE, FORMARE, MEDIERE SI 
ANTREPRENORIAT – S.I.O.N. – POCU/908/1/3/150415 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

19 

pe site vor fi disponibile si metodologia de evaluare si selectie si modelul de contract de 
subventie/declaratiile care il insotesc. 

 Procedura de selectie va prevede ca etape ale procesului de selectie a planurilor de 
afaceri urmatoarele etape: 

 1. Evaluarea conformitatii si eligibilitatii – analiza tuturor documentelor si 
informatiilor care atesta conformitatea si eligibilitatea solicitantului de ajutor de minimis, atat 
din punct de vedere administrativ, cat si din punct de vedere al activitatii desfasurate; 

 2. Evaluarea continutului planului de afaceri – se vor analiza informatiile privind 
eficienta si maturitatea planurilor de afaceri, precum si capacitatea acestora de a functiona 
pe perioada de implementare (12 luni) si sustenabilitate (6 luni); 

 3. Interviul – cunoasterea antreprenorului, verificarea insusirii viziunii acestuia cu 
privire la planul de afaceri propus, atestarea autenticitatii ideii de afacere. 

 Planurile de afaceri trebuie sa parcurga cronologic fiecare etapa de evaluare, 
accederea la o etapa de nivel superior fiind conditionata de indeplinirea 
conditiilor/punctajului minim pentru etapa in curs. Concurentii care se considera nedreptatiti 
pot depune o contestatie dupa finalizarea procedurii de evaluare si selectie, ce va fi tratata in 
conformitate cu metodologia elaborata. 

 Detaliile concrete privind procedura de evaluare si selectie a planurilor de afaceri vor 
fi stabilite la momentul implementarii subactivitatii, de comun acord si cu membrii comisiei 
de evaluare si selectie.  

 Deciziile privind selectia planurilor de afaceri aprobate vor fi semnate de managerul 
de proiect. In cadrul procesului de selectie a planurilor de afaceri nu se va face nici un fel de 
deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, 
religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica 
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrangerea drepturilor membrilor grupului tinta. 

 In cadrul planurilor de afaceri finantate se va avea in vedere si promovarea temelor 
secundare descrise in cadrul subactivitatii 1.2. si respectiv alocarea de sume pentru 
promovarea acestora in bugetul planului de afaceri, in procent de 6% pentru TS01 si 2% 
pentru TS05. 
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LOCUL DE DESFASURARE, DOTAREA 
NECESARA, RESURSELE UMANE IMPLICATE SI 

ANEXE LUCRU 

Locul de desfasurare:  

- Locatie implementare activitati din partea solicitantului - Sediu proiect + Sali formare 
si consiliere antreprenoriala - Str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A, Municipiul Târgoviste, cod postal 
130012, judetul Dâmbovita, România  

- Locatie implementare activitati proiect din partea partenerului - Sediu + Sali formare 
si consiliere antreprenoriala - Str. Malu Rosu, nr. 47, Municipiul Ploiesti, cod postal 100490, 
judetul Prahova, România 

- Alte locatii din judetele Regiunii Sud-Muntenia care vor fi contractate in functie de 
necesitati. 

Spatiile vor fi amenajate astfel incat sa permita asigurarea conditiilor optime pentru 
oferirea serviciilor de formare si consiliere antreprenoriala. 

 

Dotarea necesara: 

- masa de lucru si scaune ergonomice; 
- scaune pentru clienti; 
- birou; 
- PC cu acces la bazele de date; 
- imprimanta/ copiator; 
- linie telefonica si fax; 
- rechizite curente / consumabile; 
- videoproiector/ televizor, video – player, CD-uri, casete video, afise, pliante,  profile 

ocupationale; 
- internet; 
- materiale de formare si consiliere antreprenoriala necesare pentru desfasurarea 

activitatilor specifice; 
- formulare necesare pentru desfasurarea activitatilor de formare si consiliere 

antreprenoriala (modele planuri de afaceri, modele proiectii financiare). 

 

Personalul implicat in desfasurarea activitatii: 

- Expert formare antreprenoriala si consiliere in afaceri S 
- Formator curs Competente antreprenoriale S 
- Expert acordare subventii si supraveghere afaceri S 



 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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- Membru comisie evaluare planuri de afaceri (5 persoane) P 
- Coordonator activitati partener 
- Manager proiect 

 

Anexe necesare pentru implementarea subactivitatii: 

Toate anexele necesare pentru implementarea in bune conditii a subactivitatii vor fi 
prezentate in anexa la prezenta procedura. 


