METODOLOGIE
PROGRAM DE CONSILIERE SI ASISTENTA ANTREPRENORIALA

oferit persoanelor participante la programele de formare profesionala desfă șurate în
cadrul proiectului
Egalitate de șanse și incluziune socială pentru femei în Regiunea Bucure ști-Ilfov
Contract: POSDRU/152/6.3/G/130466

PREAMBUL
În cadrul contractului de finanțare POSDRU/152/6.3/G/130466, cofinanțat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013, R4-Consultanță și Formare Profesională, în
parteneriat cu Asociația Alternativa 2003 și 4Emes Consultores Associados Lda,
promovează și dezvoltă principiul egalității de șanse pe pia ța muncii prin motivarea a
360 de femei pentru creșterea competențelor în cadrul programelor de formare
profesională și pentru antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în
condițiile schimbului de experiență transnațională.
Proiectul are următoarele obiective specifice :
OS.1 Dezvoltarea competențelor profesionale prin elaborarea unei strategii pentru
femei privind egalitatea de gen în ceea ce prive ște profesiile, cariera si veniturile, prin
colaborare transnațională;
OS.2 Înființarea și dezvoltarea a unui Centru pentru Dezvoltarea Profesională a
Femeilor în vederea creșterii conștientizării principiului egalită ții de gen în cadrul
societății civile, prin cooperare transnațională;
OS. 3 Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare profesionala pentru 270
femei în vederea asigurarii accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere
profesionale;
OS. 4 Dezvoltarea culturii antreprenoriale prin dezvoltarea și furnizarea unui program
de formare profesională specific pentru 54 de femei și consiliere și asisten ță
antreprenoriala pentru 20 de femei.
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Dispoziții generale
Art.1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de inscriere si participare la
Programul de Consiliere si Asistenta Antreprenoriala oferit in cadrul proiectului
cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013 Egalitate de
șanse și incluziune socială pentru femei în Regiunea Bucure ști-Ilfov, Contract:
POSDRU/152/6.3/G/130466, al cărui Beneficiar este R4-Consultan ță și Formare
Profesională SRL.
Art.2. În cadrul contractului de finanțare POSDRU/152/6.3/G/130466, cofinan țat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, R4-Consultanță și Formare Profesională, în calitate de Beneficiar
al proiectului Egalitate de șanse și incluziune socială pentru femei în Regiunea
București-Ilfov, asigură derularea a 11 sesiuni de curs formare profesională de tip
calificare în ocupațiile Florar-decorator, Modelator ceramică, Lucrător social și
Operator introducere, validare și prelucrare date, pentru un număr de 270 de femei
din Regiunea București-Ilfov. Fiecare dintre cele 11 sesiuni de curs de formare
profesională de tip calificare se va finaliza cu un examen, în urma promovării căruia
vor obține un certificat de calificare.
Art.3. În cadrul proiectului Egalitate de șanse și incluziune socială pentru femei în
Regiunea București-Ilfov, Contract: POSDRU/152/6.3/G/130466 persoanele care
participa la programele de formare profesionala pot beneficia de Programul de
Consiliere si Asistenta antreprenoriala.

Coordonarea, organizarea și desfășurarea activită țiilor
Programului de Consiliere si Asistenta Antreprenoriala
1.

in

cadrul

Art. 4. Programul de Consiliere si Asistenta antreprenoriala se va desfasura in
cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Profesionala a Femeilor cu sediul in Bd. Dacia
nr.99, etaj 4, sector 2, Bucuresti.
Art. 5. Programul de Consiliere si Asistenta antreprenoriala se va desfasura in
perioada 1.11.2014 – 31.03.2015.
Art. 6. Beneficiarii Programul de Consiliere si Asistenta antreprenoriala sunt
persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din prezenta metodologie. Astfel
sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

Egalitate de sanse si incluziune pe piata muncii pentru femei in Regiunea Bucuresti-Ilfov
Contract nr. POSDRU/152/6.3/G/ID 130466
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
INVESTESTE IN OAMENI!

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 2 of 5

fac parte din grupul țintă al proiectului: femei, cu domiciliul în Regiunea
București-Ilfov, conform cererii de finanțare aprobate;

au complet dosarul cu actele pentru înscrierea în grupul țintă și pentru
înscrierea la programul de formare profesională pentru care au optat:
1. formular de înscriere în grupul țintă,
2. formular de înscriere la curs,
3. contract de formare,
4. copie a actului de identitate,
5. copia a certificatului de naștere,
6. copie a adeverinței/diplomei de studii,
7. copie a certificatului de căsătorie (unde este cazul),
8. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
9. declarație privind dubla finanțare,
10. declarație pe proprie răspundere privind apartenen ța la grupul țintă.
Art. 7. Pentru inscriere in cadrul Programului de Consiliere si Asistenta
antreprenoriala persoanele vor completa si depune la secretariatul Centrului pentru
Dezvoltarea Profesionala a Femeilor cu sediul in Bd. Dacia nr.99, etaj 4, sector 2,
Bucuresti:
 Cerere de inscriere ( anexa 1 )
 Scrisoare de intentie ( va cuprinde informatii si despre ideea de afacere care
urmeaza sa fie dezvoltata in Planul de afaceri precum si cand se va demara
noua afacere)
Art. 8. Inscrierile se pot face dupa urmatorul program:
 Luni: 09:00 – 14:00; 15:00 – 19:00
 Marti: 09:00 – 14:00; 15:00 – 19:00
 Miercuri, Joi, Vineri: 15:00 – 19:00
Art. 9. In Programul de Consiliere si Asistenta antreprenoriala pot fi acceptate un
numar de 20 beneficiari. Selectia beneficiarilor se face in urma evaluarii cererilor si a
scrisorilor de intentie depuse de beneficiari
Art. 10. Procedura de evaluare a scrisorilor de intentie va include evaluarea din
punct de vedere al actualităţii, originalităţii şi argumentării ideii de afaceri ce
urmeaza sa fie dezvoltata în planul de afaceri
Art. 11. Lista cu persoanele care vor beneficia de consiliere si asistenta
antreprenoriala va fi afisata la sediul Centrului pentru Dezvoltarea Profesionala a
femeilor pe pagina de internet a proiectului, respectiv www.proffem.ro. (anexa 2)
Art. 12. Calendarul activitatiilor desfasurate in cadrul Programul de Consiliere si
Asistenta antreprenoriala este:
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 27.10.2014 – 31.10.2014 - Inscrierea beneficiarilor programului
 01.11.2014 – 31.03.2015 - Activitati de consiliere si asistenta antreprenoriala
 01.03.2015 – 31.03.2015 - Desfasurare Concurs „Femei in afaceri”
Art. 13. Activitatile de consiliere si asistenta antreprenoriala se vor desfasura dupa
urmatorul calendar:
Perioada

Activitati
1.Consiliere si asistenta antreprenoriala
 Antreprenor
 Cadru legislativ
1.11.2014 - 31.11.2014
2.Consiliere si asistenta antreprenoriala individuala
si particularizata pe nevoile beneficiarului
1.Consiliere si asistenta antreprenoriala
 Plan de Afaceri
 Resurse necesare demararii afacerii
 Financiar
1.12.2014 – 31.03.2015
 Marketing
2.Consiliere si asistenta antreprenoriala individuala
si particularizata pe nevoile beneficiarului
Art. 14. In cadrul Programului de consiliere si asistenta antreprenoriala beneficiarii
vor primi si materiale informative/suport sub forma de module (anexele 4 si 5):
 Modul 1 - Antreprenor. Dezvoltare antreprenoriala
 Modul 2 – Cadrul legislativ. Elemente de legislatie
 Modul 3 – Planul de afaceri. De la idee la afacere. Analiza Swot
 Modul 4 – Resurse necesare demararii unei afaceri
 Modul 5 – Financiar
 Modul 6 – Marketing. Strategii de marketing
Art. 15. Consilierea si asistenta antreprenoriala individuala si particularizata pe
nevoile beneficiarului urmareste sa sprijine fiecare beneficiar in demersul său pentru
infiintarea unei activitati independente (anexa 3)
2.

Dispoziții finale

Art.16. Prezenta
metodologie
se
aplică
în
cadrul
proiectului
POSDRU/152/6.3/G/130466, a fost elaborată de echipa de implementare a
proiectului și respectă principiile egalită ții de șanse, nediscriminării pe criterii de
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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. Prezenta metodologie se aplică începând cu data de 24 octombrie 2014.

Echipa de elaborare a metodologiei:
Nr.
crt.

Activitatea

Numele, prenumele Funcția și semnătura

1.

Întocmit

Catalin Dragos Milea Expert antreprenoriat

2.

Verificat

Mihaela Rotar

Expert coordonator

3.

Avizat

Daniela Dorcea

Expert coordonator programe de
formare profesionala
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