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Ianuarie 2019 

Newsletter nr 8 

 

Calendarul cursurilor programate pentru luna Februarie 2019 

 

Va invitam sa va inscrieti la cursurile derulate in luna februarie in cadrul proiectului Profesionisti 

2020.  

 

1 Calendarul cursurilor programate pentru luna Februarie 

2019 

Pagina 2 - 3 

2 5 provocări pe care orice nou antreprenor trebuie să le 

depășească atunci când își deschide o afacere 

Pagina 4 – 5 

3 Finanțări Pagina 6 – 7  
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Calendarul cursurilor programate pentru luna 

Februarie 2019 

Inceputul de an aduce noi cursuri organizate in cadrul proiectului Profesionisti 2020:  

1. Cursul de Manager de proiect la Buzau, Cod COR 242101 va fi organizat dupa cum 

urmeaza:  

- Modulul 1: 8 - 10 februarie 

- Modulul 2: 15 - 17 februarie 

Cursul se va incheia cu examen, sutinut in data de 23 februarie.  

În cadrul cursului sunt prezentate cele patru mari capitole ale managementului proiect: 

conceperea, planificarea, implementarea și finalizarea proiectului, care au ca principal scop 

oferirea de răspunsuri la întrebari simple vizand responsabilitățile unui manager de proiect și 

rolul acestuia. 

Nivel minim de studii necesar: studii superioare (diploma de licență).  

Pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la telefon 0746607031, e-mail: 

profesionisti2020@4change.ro.  

2. Cursul de Inspector de resurse umane, organizat la Galati, Cod COR 333304, destinat 

angajaților din departamentele de Resurse Umane, va fi organizat in 2 module:  

- Modulul 1: 15 - 17 februarie 

- Modulul 2: 22-24 februarie 

Cursul se va incheia cu examen, sutinut in data de 2 martie.  

În cadrul cursului veți descoperi secretele recrutării personalului, aspectele legale, dar și umane 

ce țin de departamentul de Resurse Umane, metode de organizare și gestionare a documentelor 

personalului, etc. 

mailto:profesionisti2020@4change.ro
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Nivel minim de studii necesar: studii medii (diploma de bacalaureat). 

Pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la telefon 0746607031, e-mail: 

profesionisti2020@4change.ro.  

 

3. Cursul de Manager, organizat la Galati, Cod COR 112029, destinat managerilor implicați în 

managementul strategic al firmelor, cum ar fi manageri generali, directori generali, 

manageri executivi, directori executivi, directori adjuncți, manageri de departament, 

manageri de proiect, manageri de linie, etc).  

- Modulul 1: 15 - 17 februarie 

- Modulul 2: 22 - 24 februarie 

În cadrul cursului sunt prezentate componente importante de management strategic, dupa cum 

urmeaza: elaborarea strategiei structurii organizationale conduse, organizarea activitatilor 

specific, monitorizeaza implementarea strategiei, etc. 

Cursul se va incheia cu examen, sutinut in data de 2 martie.  

Nivel minim de studii necesar: studii medii (diploma de bacalaureat). 

Pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la telefon 0746607031, e-mail: 

profesionisti2020@4change.ro.  
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5 provocări pe care orice nou antreprenor trebuie 

să le depășească atunci când își deschide o afacere 

Visul de a-ți deschide propria afacere este extrem de atractiv atunci când vrei să ieși din rangul 

angajaților care lucrează pentru un patron și să îți dezvolți propriile idei și inițiative. În lipsa unei 

experiențe în antreprenoriat, acest drum poate fi mai puțin lin decât te-ai aștepta inițial. Cu 

toate acestea, în România, 39 de procente dintre tinerii aflați sub vârsta de 35 de ani vor să-și 

deschidă o afacere, arată un studiu realizat în 2018 de Amway Global Enterpreneurship Report. 

1. Organizarea internă a firmei 

Există o mare diferență între a avea o idee de business în care crezi cu adevărat și pe care o vezi 

dezvoltându-se extrem de promițător și a ridica de la zero un business în jurul acesteia. O firmă 

înseamnă în primul rând foarte multă birocrație, în care trebuie să fii mereu la curent cu ultimele 

obligații fiscale, modificări de legislație care te privesc pe tine și domeniul în care activezi, dar 

și obligații față de angajați, de la ceea ce trebuie să conțină dosarul angajatului și măsurile pe 

care trebuie să le iei pentru a asigura o activitate internă eficientă. În acest ultim caz, este 

esențial să îți faci o schemă foarte clară a rolurilor fiecărui om din firmă, o organigramă în care 

linia de responsabilitate să fie bine specificată și detaliată, pentru ca astfel să poți trasa și 

obiective cu persoane însărcinate cu atingerea lor. 

2. Găsirea celor mai buni angajați 

Și pentru că am ajuns la capitolul angajaților, una dintre marile greșeli pe care ar trebui să le 

eviți în startul deschiderii unei afaceri este angajarea persoanelor apropiate sau prietenilor. 

Relațiile personale ar putea afecta evaluările profesionale și ar putea da naștere unor 

dezechilibre premature în firmă. Dacă ai nevoie să lucrezi cu prieteni, îi poți lua pe post de 

consultanți sau colaboratori, evitând astfel situații posibil dificile în viitor. Găsirea celor mai buni 

angajați la început de drum va fi cu siguranță o misiune dificilă, mai ales din pricina faptului că 

îți va fi greu să te ridici la nivelul salarial oferit de firmele mai mari. Poți, în acest caz, să vii cu 

pachete atractive de beneficii, un program flexibil și oportunitatea de a oferi training-uri și 

workshop-uri angajaților tăi. De multe ori, o firmă mică este mai deschisă să le ofere angajaților 
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mai multe responsabilități și șanse de carieră, spre deosebire de companiile stufoase, cu 

proceduri interne foarte stricte. 

3. Finanțarea activității 

Dacă alegi să pleci la acest drum extrem, una dintre marile provocări va fi găsirea unei surse 

pentru a finanța activitatea, cel puțin în primii ani. Fie prin credit, fie prin resurse personale, 

acest punct trebuie bine calculat, pentru că altfel poți intra rapid în faliment, cu datorii către 

creditori. 

4. Un plan de afaceri convingător 

Pentru a evita un astfel de scenariu extrem de negativ, vei avea nevoie de un plan de afaceri 

gândit în cel mai mic detaliu, de la numărul angajaților din firmă, plafonul salarial în primii ani 

și sume alocate pentru chirii, taxe și desfășurarea activității. Fără un plan de afaceri convingător, 

îți va fi foarte dificil să găsești parteneri care să te ajute să te dezvolți. 

5. Stabilirea prețului corect pentru serviciile sau produsele firmei 

Atunci când te afli la început de drum, fie că business-ul tău este specializat în servicii, fie că 

este orientat spre producție, trebuie să fii capabil să stabilești un preț corect pentru piață. 

Tentația inițială va fi să pui un preț cu mult sub media de pe piață, pentru a deveni atractiv, însă 

acest lucru ar putea atrage încasări mai mici, volum de muncă mai mare și greu de menținut cu 

un număr mic de angajați. În clipa în care vei încerca să te ridici la nivelul cerut de piață în 

general, vei ieși rapid din calculele celor cu care ai colaborat. 
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Finanțări 

45 de milioane de euro pentru IMM-urile din România prin Morphosis Capital, un fond de private equity  

Fondul de private equity Morphosis Capital, fondat de o echipă de patru români cu experienţă pe pieţele 

străine, a strâns 45 de milioane de euro pentru a investi în IMM-urile din România. Mai exact, a avut loc 

first closing-ul pentru Morphosis Capital Fund I, final closing-ul urmând a avea loc în următoarele 12 luni, 

perioadă în care încă sunt atrase fonduri. Fondatorii spun că estimează să ajungă la un total de 60 de 

milioane de euro.  

Sursa: Fonduri – structurale.ro  

 

Decontările pentru Start-Up Nation 2018 vor începe din vară  

După 12 februarie, când se va încheia sesiunea de depunere a documentaţiei, va începe perioada de 

analiză a proiectelor, iar din vară vom începe decontările pentru planurile de afaceri depuse în programul 

din 2018“, a declarat Radu Ştefan Oprea, ministrul IMM-urilor, în cadrul conferinţei de presă privind 

bilanţul activităţilor desfăşurate de ministerul pe care-l reprezintă în 2018 şi priorităţile acestuia pentru 

2019.  

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

AM POC: A fost prelungit termenul de depunere al cererilor de finanțare în cadrul apelului destinat 

sectorului TIC și inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Competitivitate, împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul 
Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale a anunțat astăzi prelungirea perioadei de 
depunere a proiectelor destinate apelului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate 
generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. 
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Conform MFE, înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 
data de 30.01.2019 orele 09:00 și se va încheia în data de 29.04.2019 orele 17:00. Prelungirea 
termenului de depunere a proiectului cu 30 de zile a survenit ca urmare a cererii exprimate de un număr 
mare de potențiali solicitanți. 

Descarcă Ordin. 

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un 
buget alocat de 29.062.500 euro (FEDR+BS), echivalentul a 135.724.781 lei, din care 25.000.000 euro FEDR, 
echivalentul a 116.752.500 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei, 
din care: 

 Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 
87.564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei. 

 Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 
lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei. Durata maximă de 
implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de 
finanțare. 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

 

 

 

 

 

 

Daca nu mai doriti sa primiti informatii din partea Asociatiei Four Change, va rugam sa trimiteti un replay 

la adresa de email profesionisti2020@4change.ro cu titlul Dezabonare. Va multumim! 

 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/uploads/media/default/0001/24/631037a4998a8704b2c3867e18a861b85da2e729.pdf
mailto:profesionisti2020@4change.ro
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