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 01.06.2018 - 31.08.2018, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
În luna iunie 2018 au fost derulate acțiunile:
 Elaborare capitole din documentul GHIDUL ANTREPRENORULUI. Documentul cuprinde
capitole care consiliază antreprenorul
în derularea activităților de înființare,
organizare și exploatare a firmei cu
ajutorul subvenției de minimis
primită prin Activitatea A3.2 derulată
de Primăria Coltău în cadrul
prezentului proiect. Documentul va fi
un compendiu de date,informații și
sfaturi care să ajute antreprenorul în
demersurile sale de eficientizare a
afacerii.
Rezultat-GHIDUL
ANTREPRENORULUI-draft.
 Deplasare Coltău din 11.06.2018.
Testare 4 noi candidati (Insertia,
Antreprenoriat)
TestareTemperament 3 si Int. Emoțională 4 candidați la GT Antreprenoriat.
 Deplasare Coltău din 11.06.2018 Testare 10 membrii ai GT la Stres și Gândire Pozitivă.
Consilierea antreprenorială a fost dedicată explicitării modului în care se alege codul CAEN
pentru afacere și cheluielile eligibile în cadrul Schemei de Ajutor de Minimis.Participanții au
fost testați la nivelul de stres și la gândirea pozitivă.
 Deplasare Coltău din 11.06.2018. Consiliere antreprenorială dedicată explicitării modului în
care se alege codul CAEN pentru afacere și cheluielile eligibile în cadrul Schemei de Ajutor
de Minimis.
 Sinteza chestionarelor Inserție și Antreprenoriat pentru 6 candidații participanți la selecție
GT.Complectarea documentelor EXCEL cu candidații la GT Antreprenoriat. Rezultat- BAZA
DE DATE COMPLECTATĂ PENTRU CHESTIONARELE INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII
ȘI ANTREPRENORIAT. Elaborare a 6 Fișe Evaluare individuală pentru candidații la GT
Antreprenoriat A 3.1.
 Analiza testelor Antreprenoriat și crearea document rezultate din testare Antreprenoriat-6
candidați.
 Analiza și evaluarea Testelor de Temperament.Elaborare Raport de Evaluare Temperament
pentru 3 candidați GT.
 Analiza a 4 teste Inteligență Emoționala.

În luna iulie 2018 au fost derulate acțiunile:
 Elaborare
GHIDUL
ANTREPRENORULUI
FASCICOLA I. Fascicola I din
Ghidul Antreprenorului are 3
capitole și 2 anexe : Stimularea
mediului
economic
prin
subvenționarea înființării de
firme conform CF 101524
beneficiar
primăria
Coltău;Antreprenorii
și
antreprenoriatul;Ghid
pentru
formularea și generarea unei
afaceri; Anexe -Sugestiile unui
antreprenor de succes -Test
privind cunoștințele și abilitățile
antreprenorului.
 Elaborare PROCEDURA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI. Având în vedere
stadiul avansat de pregătire antreprenorială pentru 19 membrii ai GT Antreprenorială
partenerul P3 a elaborat un draft al procedurii de selecție a planurilor de afaceri în urma
discuțiilor și a sugestiilor făcute de Beneficiarul proiectului primăria Coltău, document care va
cuprinde următoarele capitole: Context; Grup țintă; Domenii finanțate; Alte condiții aplicabile
selecției planurilor de afaceri; Eligibilitatea cheltuielilor; Planul de afaceri document normativ
în gestionarea subvenției de minimis; Procesul de depunere, evaluarea și ierarhizarea a
planurilor de afaceri; Calendarul selecției planurilor de afaceri-lotul toamna 2018; Listă anexe
Documentul a fost difuzat spre analiză și complectări către beneficiarul proiectului și
managerul de proiect. Rezultat- PROCEDURA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE
AFACERI –draft.
 Deplasare Coltău din 25.07.2017. Testare 4 noi candidati (Insertia, Antreprenoriat).
 Deplasare Coltău din 25.07.2018. Consiliere antreprenorială dedicată explicitării modului în
care se alege codul CAEN pentru afacere și cheluielile eligibile în cadrul Schemei de Ajutor
de Minimis.
 Elaborare- GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE
AFACERI-draft.Crila de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri are 7 categorii de
criterii: Date Generale. Indicatori de proiect POCU, Viziune, strategie, Istoric, management,
resurse umane, activitate curentă,Analiza pieţei,Analiza costurilor de operare, Investițiile
necesare, Proiecţii financiare. Documentul elaborat a fost difuzat spre analiză la beneficiarul
proiectului și managerul de proiect,responsabilii cu implementarea activității A3.2. RezultatGRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI-draft.
În luna august 2018 au fost derulate acțiunile:
 Elaborare GHIDUL ANTREPRENORULUI FASCICOLA II–document final. Lucrarea are
20 de pagini și conține înformații utile pentru candidații la GT Antreprenoriat,date care sunt
strucurate pe 5 capitole 1 Domeniul de activitate al firmei- codul CAEN 2. Forma de
organizare a firmei. Informații despre SRL 3.Activități pentru înființarea firmei
4.Avizele,autorizațiile și licențele de funcționare 5. Activități înainte de începerea funcționării
firmei.

 Elaborare PROCEDURA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI –document final.
În urma discuțiilor și a sugestiilor făcute de Beneficiarul proiectului primăria Coltău,
documentul cuprinde informațiile necesare pentru derularea cu corectitudine și transparență a
procesului de selecție a planurilor de afaceri ce vor fi subvenționate prin intermediul
ajutorului de minimis. Documentul final complectat și corectat conform propunerilor
beneficiarului are următoarele capitole : Context ;Grup țintă ; Domenii finanțate ; Alte condiții
aplicabile selecției planurilor de afaceri; Eligibilitatea cheltuielilor; Planul de afaceri document
normativ în gestionarea subvenției de minimis; Procesul de depunere , evaluarea și
ierarhizarea a planurilor de afaceri; Calendarul selecției planurilor de afaceri-lotul toamna
2018; Listă anexe. Documentul a fost analizat de beneficiarul proiectului și adoptat ca
procedură de lucru.

 Elaborarea Grila de evaluare a planurilor de afaceri-document final. Grila de evaluare tehnicofinanciară a planurilor de afaceri are 7 categorii de criterii : Date Generale. Indicatori de
proiect POCU, Viziune, strategie, Istoric, management, resurse umane, activitate
curentă,Analiza pieţei, Analiza costurilor de operare, Investițiile necesare, Proiecţii financiare.
Aceste criterii de evaluare stabilesc cadrul necesar de asigurare a transparenței,imparțialității și
echității în aprecierea și ierarhizarea planurilor de afaceri depuse de candidați.
 Deplasare Coltău din 29.08.2018. Analiza în grup a procedurii de selecție a planurilor de
afaceri. Împreună cu reprezentanții Beneficiarului au fost discutate, corijate și în final
aprobate principalele documente care definesc cadrul de selecție a planurilor de afaceri
sesiunea din toamna 2018 Procedura de selecție, Modelul Planului de afaceri, Grila de
Evaluare.
 Deplasare Colău din 29.08.2018. Asistență și consiliere Antreprenorială cu privire la
documentele de selecție a planurilor de afacere.Au fost convocați toți membrii ai GT
Antreprenoriat care au absolvit cursul de formare și li s-au dat un set de documente în format
scris Procedura de selecție, Modelul planului de afaceri, Grila de evaluare, Ghidul
antreprenorului Fascicola I ,Ghidul Antreprenorului Fascicola II. Au fost prezentate și
comentate toate documentele menționate și s-au consiliat participanții pe problemele care erau
neânțelese.
In perioada 11.06.2018 – 25.06.2018 s-a desfasurat cursul de formare profesionala-initiere
Competente antreprenoriale, la care au participat 21 de persoane, dintre care au absolvit doar 19.
Examenul de absolvire a avut loc in data de 06.07.2017 in Comuna Coltau, Piata Eroilor nr. 41.

