FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/ 101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA3.1 Asistenta si consiliere pentru demararea unei
noi afaceri, in perioada 01.03.2018 - 31.05.2018, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/ 101899

În luna martie 2018 au fost derulate acțiunile:
 Elaborare document Analiza structurii economice a comunei Coltău. Analiza SWOT-Draft.
Lucrarea face o analiză de detaliu a aspectelor socio-economice specifice comunei Coltău care
vor justifica ideile de afaceri ce vor vi implementate în comună de membrii GT
Antreprenoriat.Un capitol important al lucrării îl consituie analiza SWOT realizată pe toate
palierele activităților sociale, economice, educaționale, demografice evidențiind rolul de așezare
rurală cu o dezvoltare pe multiple planuri ce trebuie susținută și prin proiecte de integrare
socială a comunităților defavorizate și de romi.
 Consiliere afacere Kadar Robert. Pe baza documentului Idee de afacere realizate de expertul
antreprenoriat din proiect-candidatul la GT Antreprenoriat a formulat o serie de date necesare
susținerii opțiunii de afacere trimise pe emailul proiectcolta@gmail.com. Ideea de afacereAtelier de Tâmplărie.
 Consiliere afacere Fărcaș Victoria. Pe baza documentului Idee de afacere realizate de expertul
antreprenoriat din proiect-candidatul la GT Antreprenoriat a formulat o serie de date necesare
susținerii opțiunii de afacere trimise pe emailul proiectcolta@gmail.com în multiple date. În
16.02 au fost expediate spre candidată multiple exemple de bună practică în afaceri cu brutării.
Ideea de afacere-Brutărie.
 Deplasare Coltău în 21.03.2018. Între orele 12-16 a avut loc o sesiune de lucru cu candidații la
GT Antreprenoriat-18 persoane. Au fost discutate condițiile în care trebuie să fie realizate

Planurile de Afaceri,modalitatea de consiliere și asistență în realizarea acestora (prin email).
Candidații au răspuns la o serie de întrebări legate de ideile de afaceri și de motivația lor
personală. Obținerea unor date cu privire la ideea de afacere care vor fi introduse în Dosarul
Antreprenorului.
 Deplasare Coltău în 22.03.2018. Testare candidați. Între orele 8-9 au fost testați 2 noi candidați
la GT Antreprenoriat Pecsi Gabor și Pop Liviu cu cele două chestionare-Inserția pe piața muncii
și Competențele Antreprenoriale.
 Deplasare Coltău în 22.03.1018.Consiliere cu 3 candidați la GT Anreprenoriat.Intre orele 9-12
au avut loc consilieri în elaborarea ideii de afaceri cu candidații la GT Antreprenoriat-Brîndușe
Gheorghe,Varga Darius și Brîndușe(Varga) Camelia.
 Adaptare Test de temperament pentru antreprenori-Temperamentul antreprenorilor crează
reacții mai puțin controlate la nivel de indivizi și care, odată conștientizate pot fi gestionate cu
rezultate pozitive mai ales în relaționarea antreprenorilor cu alți indivizi. Testul creat reprezintă
o adaptare a unor teste deja cunoscute și utilizate la nivel de persoane interesate a se
autocunoaște.

 Elaborare test de inteligență emoțională-Testul elaborat va conștientiza candidații asupra unor
calități definitorii pentru antreprenori Constiinta de sine. (emoțiile, încrederea în sine,
autoevaluare) Managementul de sine (auto-contol, transparență, adaptare, inițiativă)
Constientizare sociala (empatie, conștientizare organizațională) Managementul relațiilor
(viziunea conducătoare, catalizatoare, strategii persuasive, ascultarea, relaționarea).
 Elaborare Test de gândire pozitivă. A gândi pozitiv este esențial pentru succesul unei afaceri.
Testul invață candidații GT Antreprenoriat cum sa gândească pozitiv in loc de negativ, un
demers care poate fi greu, mai ales daca nu ai fost invatat sa faci acest lucru în copilărie.
Candidații pot realiza performanţe atunci cînd reușesc să-şi privească propriile limite — deci
cînd reușesc să adopte o gandire pozitivă. Aceasta se realizează prin concentrarea atenţiei asupra
calităţilor pe care leau şi nu asupra limitelor lor.
În luna aprilie 2018 au fost derulate acțiunile
 Complectare și tehnoredactare Analiza structurii economice a comunei Coltău. Analiza SWOTDocument final. Lucrarea face o analiză de detaliu a aspectelor socio-economice specifice
comunei Coltău care vor justifica ideile de afaceri ce vor fi implementate în comună de membrii
GT Antreprenoriat. Un capitol important al lucrării îl consituie analiza SWOT realizată pe toate
palierele activităților sociale, economice, educaționale, demografice evidențiind rolul de așezare
rurală cu o dezvoltare pe multiple planuri ce trebuie susținută și prin proiecte de integrare













socială a comunităților defavorizate și de romi. În draftul realizat în luna martie, în urma
discuțiilor purtate cu membrii echipei P3 și a reprezentanților primăriei Coltău au fost introduse
3 subcapitole care relevă importanța locală și regională a comunei. Rezultat- ANALIZA
STRUCTURII ECONOMICE A COMUNEI COLTĂU. ANALIZA SWOT-Document final
Testare 7 candidați la GT Antreprenoriat convocați prealabil prin selectarea lor din Anexa 17Baza de date cu candidații
înscriși în proiect. Testarea s-a
realizat cu 2 chestionareChestionar privind inserția pe
piața muncii a persoanelor
defavorizate și Chestionarul de
competențe
și
profil
antreprenorial.
Sesiune de Focus Grup și
consiliere cu membrii GT
Antreprenoriat.
Testare
13
membrii GT temperament și
inteligență emoțională.Sesiunea
Focus Grup și consiliere în
afaceri a fost coordonată de
expertul
antreprenoriat
al
partenerului P3 cu 13 membrii
ai GT Antreprenoriat și s-au
obținut o serie de informații
legate de ideea de afacere,riscurile demarării unei afaceri,competențele membrilor GT și nevoia
de pregătire antreprenorială. A fost realizată activitatea de testare a membrilor GT pentru
determinarea temperamentului și a nivelului de inteligență emoțională.
Consiliere 7 membrii ai GT în definitivarea ideilor de afaceri.Au fost efectuate vizite la
viitoarele sedii de firme propuse de 7 membrii ai GT Antreprenoriat (o echipă formată din
responsabilul partener P3,expertul în ucenicie și expertul antreprenoriat) și s-au purtat discuții
cu privire la necesitatea creerii condițiilor tehnico-organizatorice ale derulării afacerilor
Definitivare conținut și metodologia de culegere a datelor pentru DOSARUL
ANTREPRENORULUI.Acest document cumulează la nivelul fiecărui membru al GT
Antreprenoriat datele personale,competențele,aptitudinile și profilul antreprenorial al
candidaților la finanțarea de Minimis.datele vor fi culeste prin testele complectate de candidați,
prin sesiunea de Focus Grup sau consilierile individuale pe care expertul antreprenoriat le va
avea cu fiecare membru al GT Antreprenoriat.
Sinteza chestionarelor General și Antreprenoriat pentru candidații participanți la selecția din
23.03.2018 (2) și din 11.04.2018(7). Complectarea documentelor EXCEL cu candidații la GT
Antreprenoriat.Sinteza individuală a chestionarelor a fost realizată prin intermediul machetelor
Excel create special pentru culegerea datelor din testele complectate de către candidați.
Rezultat- BAZA DE DATE COMPLECTATĂ PENTRU CHESTIONARELE INSERȚIA PE
PIAȚA MUNCII ȘI ANTREPRENORIAT-livrabile în format electronic
Analiza testelor Antreprenoriat și crearea document REZULTATE DIN TESTARE
ANTREPRENORIAT-9 candidați.Conform metodologiei de analiză a datelor obținute prin
testarea Competențe antreprenoriale,Profil antreprenorial și autoevaluare au fost determinate
valorile cunoștințelor ,aptitudinilor și a motivației demersului antreprenorial pentru 9 candidați,
doi dintre ei fiind testați în luna februarie datr evaluați doar acum. Rezultat- RAPORT
TESTAREA CANDIDAȚI GT ANTREPRENORIAT COLTĂU 23.03.2018 și 11.04.2018

 Consiliere Idee de afacere Kadar Robert
6-Membru al GT Antreprenoriat dezvoltă
o idee de afacere viabilă care este
coordonată prin email de expertul
antreprenoriat al Partenerului P3.
 Consiliere Idee de afacere Incze Tibor 2.
Membru al GT Antreprenoriat Incze
Tibor dezvoltă o idee de afacere viabilă
care este coordonată prin email de
expertul antreprenoriat al Partenerului
P3.
 Consiliere Idee de afacere Kantor
Alexandru 158 2. Membru al GT
Antreprenoriat Kantor Alexandru 158
dezvoltă o idee de afacere viabilă care
este coordonată prin email de expertul
antreprenoriat al Partenerului P3.
În luna mai 2018 au fost derulate acțiunile:
 Analiza și evaluarea Testelor de
Temperament. Elaborare Raport de Evaluare Temperament pentru 15 candidați GT
Antreprenoriat-Document final. Temperamentul candidatului la finanțarea unui Plan de Afaceri
este important pentru că în cele mai multe cazuri se poate anticipa comportamentul și reacțiile
indivizilor la situațiile cotidiene sau neprevăzute din timpul derulării afacerilor.Testele de
temperament au fost elaborate conform indicațiilor de specialitate iar clasificarea candidaților
este relevata in documentele create. Rezultat- Raport de evaluare temperament (pentru 15
candidați GT Antreprenoriat).
 Consiliere Idee de afacere Kadar Robert 7.Candidatul Kadar Robert are o idee de afacere prin
care dorește să creeze un atelier de tâmplărie și deja a definit produsele,piața de desfacere și un
flux tehnologic.Consultația prin email a ajuns la etapa 7. Rezultat- Ideea de afacere Kadar
Robert 7 (consiliere prin email).
 Consiliere Idee de afacere Pecsi Gabor 3. Candidatul Pecsi Gabor,ajutat de fiica sa campioana
națională dorește sa inființeze în comuna Coltău un Centru de fitness pentru care are o parte din
spațiu deja construit și schițele necesare dezvoltării afacerii. Consultația prin email a ajuns la
etapa 3. Rezultat-Ideea de afacere Pecsi Gabor 3 (consiliere prin email).
 Analiza și evaluare Teste de Inteligență Emoțională la 14 candidați la GT Antreprenoriat.După
majoritatea exegeților în antreprenoriat inteligența emoțională reprezintă un criteriu mai
important decât IQ-ul în dezvoltarea și coordonarea activităților mai ales umane specifice creerii
și exploatării unei afaceri.A fost utilizat un test deja verificat internațional iar 14 candidați la
GT Antreprenoriat au susținut testul rezultatele individuale fiind consemnate în foile de analiză
și evaluare iar centralizarea acestora s-a realizat într-un raport. Rezultat -Analiza și evaluăre de
Inteligență Emoționala-14 documente. Raport Teste Inteligență Emoțională.
 Testare Insertia, Antreprenoriat,Temperament,Inteligență Emoțională pentru 2 noi candidați la
GT Antreprenoriat. Candidatii Suta Alina și Nagy Bella Lorand au fost testați pentru a verifica
includerea lor în GT Antreprenoriat d.p.d.v. al cunoștințelor și a abilităților.
 Sesiune de consiliere cu membrii ai GT. Pe baza convocatorului emis din timp s-au prezentat 17
candidați la GT Antreprenoriat și s-au specificat anumite informații legate de Ideea de Afacere
pe care fiecare candidat trebuie să o definitiveze.
 Vizite la 3 candidați ai GT pentru a evalua potențialul de implementare a afacerii. Expertul
antreprenoriat și responsabilul partenerului P3 au efectuat vizite la potențialele sedii de firmă ale
candidaților din GT Antreprenoriat-Pecsi Gabor, Kadar Robert și Nagy Bella. Discuțiile s-au
axate pe anumite aspecte legate de ideile de afaceri pe care le au candidații.

