Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucure ști-Ilfov
Contract nr. POSDRU/176/3.1/S/150524

METODOLOGIE
PROGRAM DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR
INTEGRATE DE SPRIJIN - ASISTENȚĂ - POST-ASISTENȚĂ
PENTRU INIȚIEREA AFACERILOR
desfășurat în cadrul proiectului
Step-by-step in business - Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest
Oltenia și București-Ilfov, ID: 150524

PREAMBUL
În cadrul contractului de finanțare POSDRU/176/3.1/S/150524, cofinanțat
din Fondul Social European, prin Programul Opera țional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Agenția Adventista pentru Dezvoltare,
Refacere si Ajutor – ADRA Romania, în parteneriat cu R4-Consultanță și Formare
Profesională, Asociația Respiro si Fundația „Centrul de Resurse pentru Educație și
Formare
Profesională”-CREFOP,
promovează
cultura
antreprenoriala,
revitalizarea, dezvoltarea si implementarea antreprenoriatului in regiunile Sud-Vest
Oltenia si București-Ilfov. Proiectul se încadrează in următoarele Politici si Strategii
Europene: Strategia Europeana privind Ocuparea for ței de munca, in pachetul
privind ocuparea forței de munca in rândul tinerilor, prin promovarea si sprijinirea
ocupării pe cont propriu, dezvoltarea întreprinderilor sociale si înfiin țarea de noi
întreprinderi.

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale in
rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc sa ini țieze o activitate
independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de
învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asisten ță pre
și post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucure ști-Ilfov și
crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
INVESTESTE IN OAMENI!

Partener:
S.C. R4-CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA
S.R.L.
Bucuresti, str. Coltei, nr. 44, et. 3, sector 3
Tel: (+40) 215 390 053, Fax: (+40) 215 390 055
E-mail: info@r4consultanta.ro, www.r4consultanta.ro

Page 1 of 7

Proiectul are următoarele obiective specifice :
OS1 – dezvoltarea competențelor profesionale și abilita ților antreprenoriale a 400
de persoane din GT prin servicii integrate de consiliere, orientare profesională,
sprijin pentru inițierea afacerilor, formare profesională, activită ți de asisten ță și
post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu.
OS2 – dezvoltarea si consolidarea noilor domenii de ocupare si antreprenoriat
(mediu, cultură, societate informațională, servicii personale/individualizate etc) prin
deschiderea a 40 de firme care vor activa în aceste domenii, în conformitate cu
Direcțiile de politică industrială din Strategia Na ționala pentru Competitivitate 20142020.
OS3 – crearea a 40 de firme și a minim 80 de locuri de munca (ce vor fi men ținute
cel puțin 6 luni după închiderea proiectului), în Regiunile Bucure ști-Ilfov și Sud-Vest
Oltenia prin acordarea ajutorului de minimis, în urma unui concurs de idei de
afaceri.
OS4 – dezvoltarea si consolidarea spiritului antreprenorial pentru cele 40 de
persoane ce vor iniția câte o afacere, prin organizarea unei vizite de studiu la
antreprenori din Portugalia și prin promovarea noilor idei de afaceri în cadrul
conferințelor de prezentare publică, workshop-ului, prin publicarea și distribuirea
catalogului de prezentare a firmelor nou înfiin țate și prin metode de promovare
online.
OS5 – dezvoltarea activității Centrului pentru Dezvoltarea Profesionala a Femeilor
din Regiunea București-Ilfov și înființarea și dezvoltarea a doua noi Centre de
Sprijin pentru Inițierea Afacerilor, unul în Regiunea Sud-Vest Oltenia, iar celălalt în
regiunea București – Ilfov, prin consultanță specifică oferită beneficiarilor (400 de
persoane din GT).
Dispoziții generale
Art.1. Prezenta metodologie este elaborată în cadrul activită ții A3.2. Sprijin,
asistență si post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor si a ocupării pe cont propriu
și stabilește modalitatea de înscriere și participare la Programul de implementare a
activităților integrate de sprijin - asisten ță - post-asisten ță pentru ini țierea afacerilor
oferit în cadrul proiectului Step-by-step in business - Antreprenoriat pentru tinerii
din regiunile Sud-Vest Oltenia si București-Ilfov, ID: 150524.
Art.2. În cadrul contractului de finanțare POSDRU/176/3.1/G/150524, cofinan țat
din Fondul Social European prin Programul Opera țional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, R4-Consultanță și Formare Profesională si Funda ția „Centrul
de Resurse pentru Educație și Formare Profesională” – CREFOP, în calitate de
Parteneri ai proiectului Step-by-step in business - Antreprenoriat pentru tinerii din
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regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, asigură derularea a minim 16 serii de
curs de formare profesională „Competențe Antreprenoriale”.
Art.3. În cadrul proiectului Step-by-step in business - Antreprenoriat pentru tinerii
din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, ID: 150524, persoanele care
participă la programele de formare profesională pot beneficia de Programul de
implementare a activităților integrate de sprijin - asistență - post-asisten ță pentru
inițierea afacerilor.
1.
Coordonarea, organizarea și desfășurarea activită ților în cadrul
Programului de implementare a activităților integrate de sprijin - asisten ță post-asistență pentru inițierea afacerilor
Art. 4. Programul de implementare a activităților integrate de sprijin - asisten ță post-asistență pentru inițierea afacerilor se va desfășura în următoarele centre:





Centrul pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor cu sediul în
Strada Colței nr.44, etaj 3, sector 3, Bucure ști, centru pe care R4
Consultanță și Formare Profesională îl va dezvolta
Centrul de Sprijin pentru Inițierea Afacerilor din regiunea Bucure știIlfov înființat de către Asociația Respiro in București
Centrul de Sprijin pentru Inițierea Afacerilor din regiunea Sud-Vest
Oltenia înființat de către Agenția Adventista pentru Dezvoltare,
Refacere si Ajutor – ADRA Romania.

Art. 5. Beneficiarii Programului de implementare a activităților integrate de sprijin asistență - post-asistență vor începe sesiunile de ședințe individuale și de grup
începând cu data 15 aprilie 2015.
Art. 6. Beneficiarii Programului de implementare a activităților integrate de sprijin asistență - post-asistență sunt persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
din cadrul proiectului Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din
regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, ID: 150524 :




fac parte din grupul țintă al proiectului: persoane care doresc să
inițieze o activitate independentă, cu domiciliul în regiunile Sud-Vest
Oltenia sau București-Ilfov,
persoane ale căror planuri de afaceri au fost declarate câ știgătoare în
urma concursului de planuri de afaceri desfă șurat în cadrul proiectului
și care vor înființa o activitate independentă conform metodologiei de
concurs
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Art. 7. Pentru înscriere în cadrul Programului de implementare a activităților
integrate de sprijin - asistență - post-asisten ță persoanele vor completa o Cerere
de înscriere (anexa 1).
Art. 8. Înscrierile se pot face la R4-Consultanță și Formare Profesională sau
Fundația „Centrul de Resurse pentru Educa ție și Formare Profesională” –
CREFOP în cadrul cursului de formare profesionala „Competențe Antreprenoriale”
iar cererile se vor înmâna Expertului Antreprenorial, sau, în lipsa acestuia,
Formatorului, care le va preda expertului antreprenorial.
Art. 9. În Programul de implementare a activităților integrate de sprijin - asisten ță post-asistență vor fi acceptate toate persoanele care beneficiază de formare
profesională în cadrul proiectului în regiunile Sud-Vest Oltenia sau București-Ilfov
și care își exprimă dorința prin cererea de înscriere.
Art. 10. În Programul de implementare a activităților integrate de sprijin - asisten ță
- post-asistență vor fi incluse și persoanele ale căror planuri de afaceri au fost
declarate câștigătoare în urma concursului de planuri de afaceri desfă șurat în
cadrul proiectului și care vor înființa o activitate independentă conform
metodologiei de concurs.
Art. 11. Calendarul activităților desfășurate în cadrul Programul de implementare a
activităților integrate de sprijin - asistență - post-asistență este:



15.04.2015 – 05.06.2015 – Activități de Sprijin, Consultanță, Asistență
Antreprenorială
06.06.2015 – 05.12.2015 – Activități de Consultanță, Asistență si Postasistență Antreprenorială

Art. 12. Activitățile de Sprijin, Consultantă, Asistentă Antreprenorială se vor
desfășura după următorul calendar:
Perioada

Activități

15.04.2015 – 05.06.2015

- Ședințe de Consultanță Antreprenorială de grup (anexa 2),
în funcție de desfășurarea activității de formare profesională
( minim 16 serii de formare)
- se vor organiza pentru fiecare grup de 10-12 beneficiari
câte 2 ședințe
- Modul 1 – Antreprenor. Aspirații. Succes
- Modul 2 – Comunicare în afaceri
- Sesiuni de Întrebări și Răspunsuri – Planul de afaceri
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15.04.2015 – 05.06.2015

- Ședințe de consultanță antreprenorială de grup sus ținute
de Expertul de Management (anexa 2)
- Sesiuni de Întrebări și Răspunsuri

Art. 13. Activități de Consultanță, Asistență si Post-asisten ță Antreprenorială se vor
desfășura după următorul calendar:
Perioada

Activități

06.06.2015 – 05.07.2015

- Ședințe de consultanță antreprenorială individuală/de grup
susținute de Expertul Juridic (anexa 3 / anexa 2)
- Modul 3 – Cadrul legislativ
- Sesiuni de Întrebări și Răspunsuri

06.06.2015 – 05.12.2015

- Ședințe de consultanță antreprenorială individuală/de grup
susținute de Expertul de Management (anexa 3 / anexa 2)
- Modul 4 – Management. Leadership. Resurse umane
- Sesiuni de Întrebări și Răspunsuri

06.06.2015 – 05.12.2015

- Ședințe de consultanță antreprenorială individuală
susținute de Expertul Antreprenorial ( anexa 3)
- Modul 5 – Relații publice
- Modul 6 – Planificare. Strategie
- Modul 7 – Campanii de marketing eficiente
- Modul 8 – Vânzări și profituri mai mari
- Sesiuni de Întrebări și Răspunsuri

Art. 14. În cadrul Programului de implementare a activităților integrate de sprijin asistență - post-asistență beneficiarii vor primi si materiale informative/suport sub
forma de module (anexa 4 ):






Modul 1 – Antreprenor. Aspirații. Succes
Modul 2 – Comunicare în afaceri
Modul 3 – Cadrul legislativ
Modul 4 – Management. Leadership. Resurse umane
Modul 5 – Relații publice
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Modul 6 – Planificare. Strategie
Modul 7 – Campanii de marketing eficiente
Modul 8 – Vânzări și profituri mai mari

Art. 15. Programul de implementare a activităților integrate de sprijin - asistență post-asistență, prin ședințele de consultanță antreprenorială individuală și
particularizată pe nevoile beneficiarului urmăre ște să sprijine fiecare beneficiar în
demersul său pentru înființarea unei activități independente.
2.

Dispoziții finale

Art.16.
Prezenta
metodologie
se
aplică
în
cadrul
proiectului
POSDRU/176/3.1/S/150524, a fost elaborată de echipa de implementare a
proiectului și respectă principiile egalității de șanse, nediscriminării pe criterii de
religie, etnie sau de altă natură și poate fi modificată și completată în func ție de
necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului.
Art.17. În elaborarea metodologiei s-a ținut cont de principiul egalită ții de șanse,
avându-se în vedere Constituția României, Legea nr. 202/2002 republicată in 2007
privind egalitatea de șanse între femei și bărba ți.
Metodologia respectă principul egalității de gen, promovând tratamentul egal între
femei și bărbați, fără a se realiza nicio deosebire, excludere, restric ție sau
preferința, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV,
apartenență la categorii defavorizate.
Art.18. Principiul dezvoltării durabile acoperă aspecte de o mare importanta pentru
cetățenii europeni, cum ar fi menținerea și cre șterea prosperită ții pe termen lung,
luarea în considerare a procesului de încălzire climatică sau construirea unei
societăți mai sigure, mai sănătoase și fondată pe integrarea socială.
Dezvoltarea durabilă este un obiectiv pe care prezenta metodologie îl atinge prin
promovarea în cadrul activităților de sprijin, consultan ță, asisten ță si post-asisten ță
a informațiilor legate de dezvoltarea durabilă, măsuri care vor crea premisele
pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a firmelor înfiin țate și a locurilor
de muncă create.
Art.19. Activitățile de sprijin, consultanta, asistenta si post-asistenta se vor
desfășura în spații special amenajate, astfel încât să respecte normele de mediu
precum și cele de securitate și sănătate în munca și se va tine cont de o
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gestionare eficientă a resurselor proiectului, astfel încât să asigure protec ția
mediului înconjurător. Dezvoltarea durabilă se va urmări și prin asigurarea reciclării
maculaturii rezultate, prin utilizarea rațională a resurselor, prin alegerea unei
logistici adecvate (utilizarea poștei electronice pentru comunicare)

Art.20. Prezenta metodologie se aplică începând cu data de 15 aprilie 2015.

Echipa de elaborare a metodologiei:
Nr.
crt.

Activitatea

Numele,
prenumele

Funcția și semnătura

1.

Întocmit

Alex Clodeanu

Expert Antreprenorial

Întocmit

Ana-Cristina
Muralha

Expert Antreprenorial

3.

Verificat

EcaterinaMîndra Milea

Expert Coordonator Activități
Antreprenoriale

4.

Avizat

Daniela
Dorcea

Manager Proiect

2.
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