
                                  
 
 

 
 

 

 

 

Cursuri de formare „competențe antreprenoriale” pentru persoanele 

aflate în Diaspora 
 

Începând cu luna aprilie 2018, în cadrul proiectului „START-UP diaspora–valoare 

adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” 

(POCU/89/3/7/107751) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman, se demarează un amplu program de formare în domeniul dezvoltării 

„competențelor antreprenoriale”.  

Programul de formare se adresează grupului țintă al proiectului, respectiv persoane cu 

vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează 

o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îți au reședința sau domiciliul în 

ultimele 12 luni în Spania. 

Cursul, va fi furnizat de Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, București și Centrul de 

Informare Tehnologică – IRECSON, București și se va desfășura în perioada 23 – 30 aprilie 

2018, cu o durată de 40 ore, urmărindu-se atingerea următoarelor tematici specifice: 

a) Management antreprenorial bazat pe inovare: Obținerea și dezvoltarea 

competențelor de management adaptate proceselor de inovare și transfer 

tehnologic; dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor pentru managementul proiectelor 

de inovare și de transfer tehnologic; identificarea și evaluarea oportunităților, funcțiile 

managementului afacerilor, bune practici, analiza macroeconomică și plasarea pe 

piață, planificarea resurselor, comunicarea și tehnici de luare a deciziilor; 

b) Înființarea firmei - formalități pentru constituirea societăților comerciale, legislația în 

domeniul inițierii, finanțării și dezvoltării afacerii , facilități specifice IMM în 

conformitate cu prevederile legale privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, 

contractul individual de muncă; 

c) Planul de afaceri: Finanțarea afacerii, structura planului de afaceri, leadership-ul și 

munca în echipă în fundamentarea planului de afaceri, importanța planului de 

marketing, tehnici de negociere eficientă, indicatori de analiza a afacerii, bune 

practici, strategia de promovare, analiza cost-beneficiu, analiza organizațională. 

  La orele de practică, participanții vor învăța să își structureze ideea de afaceri într-un 

plan de afaceri, în vederea absolvirii cursului și a participării la competiția de selecție a 

planurilor de afaceri pentru finanțare. 

Costurile cu participarea la programul de formare este gratuită grupului țintă înscris în 

proiect. 

Proiectul se derulează în perioada 11 septembrie 2017 – 10 septembrie 2020 cu un 

buget de 10.662.767,17 lei (din care 10.476.496,22 lei asistență financiară nerambursabilă și 

186.270,95 lei cofinanțare) și este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare 

SRL București, Centrul de Informare Tehnologică – IRECSON București, ARJE Formacion, 

Spania. Pentru informații suplimentare persoană de contact doamna Mihaela Mastacan – 

manager proiect, e-mail: rectorat@ugb.ro . 


