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 01.09.2018 – 31.10.2018, proiect: Incluziune sociala prin
interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
În luna septembrie 2018 au fost derulate acțiunile:
Elaborare GHIDUL ANTREPRENORULUI FASCICOLA III–document final. Lucrarea are 19
pagini și conține înformații utile pentru candidații la GT Antreprenoriat care depun planurile de
afaceri pentru selecția din sesiunea octombrie 2018. Rezultat-GHIDUL ANTREPRENORULUI
FASCICOLA III-document final
Elaborare Anexa 3- Fișa de verificare a eligibilității candidatului și a conformității planului de
afaceri.Documentul este destinat evaluării administrative și a eligibilității candidaților care se
înscriu la selecția din octombrie 2018. Rezultat- Anexa 3- Fișa de verificare a eligibilității
candidatului și a conformității planului de afaceri-document final
Elaborare Anexa 4- Fișa de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri. Fișa este un document
de lucru pentru membrii evaluatori ai planurilor de afaceri în faza de apreciere a calității planului de

afaceri d.p.d.v. tehnic și financiar.
Rezultat- Anexa 4- Fișa de evaluare tehnico-financiară a planului de afaceri-document final
Elaborare Anexa 5 -Procesul verbal de ierarhizare a planurilor de afaceri în funcție de punctajul
mediu. Este un document cumulativ al aprecierilor evaluatorilor din faza tehnico-financiară care
ierarhizează planurile de afaceri în funcție de punctajul mediu realizat.

Rezultat- Anexa 5 -Procesul verbal de ierarhizare a planurilor de afaceri în funcție de punctajul
mediu-document final
Elaborare Anexa 6 -Procesul verbal al interviurilor de prezentare a planurilor de afaceri.
Documentul se elaborează în faza de interviu a candidatului și conține principalele întrebări la care
trebuie să răspundă candidatul.
Elaborare Anexa 7-Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri .Anexa reprezintă cererea
de înscriere la selecția din luna octombrie 2018.
Rezultat- Anexa 7-Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri –document final
Elaborare Anexa 8-Declaraţie de angajament .Documentul conține o serie de angajamente pe care
candidatul le asumă ca responsabilități de respectat dacă câștigă finanțarea.
Rezultat- Anexa 8-Declaraţie de angajament-document final

Elaborare Anexa 10 –Declarație privind statutul pe piata muncii.Documentul evidențiază dacă
candidatul îndeplinește condițiile specificate pentru membrii GT ai proiectului și ai activității A3.2
Rezultat- Anexa 10 –Declarație privind statutul pe piata muncii-document final
Deplasare Colău din 26.09.2018. Asistență și consiliere Antreprenorială cu privire la documentele
de selecție și a conținutului planurilor de afacere.Au fost convocați toți membrii ai GT
Antreprenoriat care au absolvit cursul de formare.Au fost prezentate și comentate toate documentele
menționate în procesul de selecție și s-au consiliat participanții pe problemele specifice elaborării
planurilor de afaceri.
Rezultat-Lista de prezență la Consilierea Antreprenorială din 26.09.2018-Coltău
Elaborare Anexa 11-Acord privind prelucrarea datelor personale.Este un document care atestă
faptul că membrul GT care își depune planul de afaceri pentru evaluare este de acord cu prelucrarea
în cadrul proiectului a datelor personale.
Rezultat- Anexa 11-Acord privind prelucrarea datelor personale-document final
Elaborare Anexa 15- Opis cu documentele introduse în plic de către candidat .Prezentul document
este creat pentru a manageria corect anexele care însoțesc planul de afaceri depus de candidat și
pentru a verifica administrativ de către evaluatori documentele din plic.
Rezultat- Anexa 15- Opis cu documentele introduse în plic de către candidat-document final
Elaborare Anexa 13-Contestație rezultate concurs Planuri de Afaceri .Este un formular prin care se
depun eventualele contestații la procesul și rezultatele evaluărilor din selecție
Rezultat- Anexa 13-Contestație rezultate concurs Planuri de Afaceri-document final
Elaborare Anexa 14- Declarație de confidențialitate și imparțialitate a membrului comisiei de
evaluare/interviu.Este formularul care conține declarația pe care o face membrul comisiei de
evaluare după ce a fost cooptat în comisie.

Rezultat- Anexa 14- Declarație de confidențialitate și imparțialitate a membrului comisiei de
evaluare/interviu-document final.
În luna octombrie2018 au fost derulate acțiunile:
Evaluare 15 teste de stres ale candidaților din GT Antreprenoriat.Testele de stres au scos în evidență
nivelul redus spre mediu al stării psihice a candidaților din GT Antreprenoriat Coltău.
Rezultate -15 Teste de stres-scanate
-Baza de date în Excel a evaluării stresului –doc.electronic
-Raport de evaluare a 15 teste de stres pentru membrii GT Antreprenoriat
Evaluare teste Gândire Pozitivă pentru 15 candidați din GT antreprenoriat .Testele de gândire
pozitivă scot în evidență nivelul satisfăcător spre mediu al percepției candidaților despre sine și
lumea înconjurătoare.
Rezultate-15 teste de Gândire pozitivă- scanate
-Baza de date în Excel a evaluării în Gândirea pozitivă-doc.electronic
-Raport de evaluare teste Gândire pozitivă pentru 15 membrii ai GT Antreprenoriat
Deplasare Coltău.Au fost discutate cu persoanele responsabile cu implementarea proiectului
aspectele legate de stadiul derulării selecției candidaților pe baza planului de afaceri

Deplasare Coltău Au fost discutate și adnotate o serie de aspecte legate de documentația ce trebuie
depusă odată cu planul de afaceri.Au fost consiliați 4 candidați ai GT Antreprenoriat asupra unor
aspecte legate de construcția planului de afaceri.
Evaluare test de Temperament pentru 5 membri ai GT antreprenoriat
Rezultate-4 teste de Temperament a membrilor GT Antreprenoriat -scanate
-Raport de evaluare temperament
Evaluare teste Inteligență emoțională pentru 5 membrii ai GT Antreprenoriat
Rezultate-5 teste de Inteligență emoțională a membrilor GT Antreprenoriat-scanate
-Raport de evaluare testare Inteligență emoțională
-5 Fișe de test de inteligență emoțională
Completarea bazelor de date în Excel cu privire la Inserția pe piața muncii a persoanelor
defavorizate și Antreprenoriat cu 4 noi candidați la GT Antreprenoriat
Rezultat- Baza de date în Excel cu privire la Inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate și
Baza de date Antreprenoriat-documente electronice
Evaluare teste Antreprenoriat pentru 3 noi candidați la GT Antreprenoriat
Rezultate-3 teste de evaluare a Competențelor antreprenoriale –scanate
- Raport de evaluare competențe antreprenoriale
- Fișe de evaluare individuală a competențelor antreprenoriale pentru 3 noi candidați

