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Workshop  

Mecanisme de finanțare ale mediului de afaceri 

Primele două zile de vineri din luna noiembrie, respectiv 2 si 9 a avut loc la Constanța și 

Tulcea, workshopul Mecanisme de finanțare ale mediului de afaceri. 

Dedicat managerilor și antreprenorilor interesați de succes în afaceri și determinați în a-și 

dezvolta companiile, evenimentul a fost organizat în cadrul campaniei de promovare şi 

conştientizare a proiectului “Profesionisti 2020” derulat de Asociația Four Change. 
 

Cei prezenți au aflat informații valoroase despre cum își pot ajuta afacerea să ajungă la 

potențialul dorit: cât de importante sunt resursele, competențele, instrumentele, munca. Chiar 

dacă nu există o rețetă general valabilă, li s-au împărtășit unele reguli după care funcționează 

toate afacerile de succes. 

Speakeri în cadrul workshop-ului au fost: Andreea Carp, consultant în managent și specialist 

achiziții, cu o experiență de peste 10 ani în sectorul business și Alina Diță, teacher și coach. Ambele 

au împărtășit, cu bucurie, metode și principii de dezvoltare personală și profesională care și-au 

dovedit eficiența în activitatea lor din domenii precum vânzări, management și training. 
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********************************************************************************************************************** 

Am dat startul unor alte 2 grupe de cursanți  
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Toamna se numără cursurile!  

În luna noiembrie, la Galați, au început alte două cursuri de formare profesională de scurtă 

durată - Dezvoltare competențe antreprenoriale și Manager de proiect. 

 

Destinat antreprenorilor, cursul Dezvoltare competențe antreprenoriale a fost susținut de 

Corneliu Ionescu, de meserie economist și formator din pasiune. Cu o experiență de peste 20 de 

ani în consultanță, Corneliu a pregătit un curs interactiv, bazat pe aspecte practive, în cadrul 

căruia participanții au învățat despre: 

 etapele pentru elaborarea unui plan de afaceri; 

 formele legale de organizare a unei afaceri;  

 strategia de marketing și modalități de promovare; 

  analiza de piață, planul operațional și financiar;  

  rentabilitate si surse de finanțare. 

În agenda de curs s-a regăsit și un modul dedicat programelor de finanțare destinate IMM-urilor și 

modalităților de accesare a fondurilor nerambursabile. 

Important de menționat: în decurs de un an, toti cursanții vor avea acces acces GRATUIT la 

platforma web Antreprenor 2020, unde își pot dezvolta planul de afaceri, precum și previziunile 

financiare aferente acestuia. 

*** 

Cursul Manager de proiect, destinat persoanelor cu studii superioare, care ocupă funcții de 

conducere, a abordat patru mari capitole ale managementului de proiect: CONCEPEREA, 

PLANIFICAREA, IMPLEMENTAREA și FINALIZAREA proiectului. 

Participanții au primit răspunsuri la întrebări privind responsabilitățile unui manager de proiect și 

rolul acestuia, precum și informații cheie legate de implementarea proiectelor finanțate prin 



 
 

 

 

Programul Operațional Capital Uman 

Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Obiectivul tematic 3.8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea 

mobilității forței de muncă 

Obiectiv specific 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, 

de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica 

sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă 

conform SNCDI 

Titlu proiect: „Profesionisti 2020” 

Contract nr. POCU/227/3/8/117470 

 
 

 

P
ag

e5
 

fonduri europene.  Nicio curiozitate profesională nu a rămas nesatisfăcută până la finalizarea 

cursului. Cu tact și blândețe, Silvia Mișu (trainer) a oferit din knowhow-ul acumulat în peste 18 ani 

de experiență profesională, încurajând și facilitând comunicarea în rândul echipelor de lucru. 

 

Cursurile sunt GRATUITE, pauzele de cafea, prânz, cină, precum și decontarea cheltuielilor cu 

cazarea și transportul participanților, fiind asigurate de către organizatori.  

În urma absolvirii cursului, veți dobândi o diplomă de perfecționare, recunoscută atât la nivel 

national, cât şi în Uniunea Europeană. 
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********************************************************************************************************************** 

Ce oferă programul de Business Coaching?  
 

 
 

Generarea de posibilități individuale de dezvoltare și performanță profesională într-o manieră 

complementară programelor de formare profesionala și, totodată, adaptată nevoilor reale ale 

fiecărei persoane. 

Prin rolul lor de “facilitatori”, experții responsabili cu derularea sesiunilor individuale de coaching 

vor contribui la descătușarea potențialului individual al fiecărui participant în parte cu scopul 

de a-i maximiza potențialul la nivel profesional. 

Pentru a vă înscrie, accesați link-ul: https://www.profesionisti2020.ro/inscriere 

*** În vederea participării la programul de business coaching, este necesară participarea la un curs 

de formare profesională din cadrul programului.  

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
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******************************************************************************************************************* 

 

Au fost publicate instrucțiuni de aplicare a cotelor 

de TVA 

 

Începand cu 01 noiembrie 2018, conform modificarilor aduse art. 291 din Codul fiscal prin  OUG 

89/2018, se aplica cota de 5% pentru serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor 

alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10. Tot la această dată, pe 

site-ul Ministerului Finantelor Publice, la rublica Transparență decizională a fost publicat un 

Proiect de ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. 

(2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Pentru mai multe informații, accesați site-ul contabilul.manager.ro 

 
********************************************************************************************************************** 

Fond de investiții de 50 milioane Euro pentru 

start-upuri fondate de femei 
 

Un nou fond de investitii de tip venture capital cu un buget de 50 de milioane de euro cauta sa 

finanteze firme IT fondate de femei. Ce conditii trebuie sa indeplineasca startup-urile? 

RED Capital Partners este un nou fond de investitii de tip VC cu sediul la Madrid şi Tel Aviv, ce 

caută zece startup-uri care numără printre fondatori şi femei, pentru a oferi finanţări de până la 

10 milioane de euro. Firmele trebuie să dezvolte proiecte din domenii precum agtech, foodtech, 

inteligenţă artificială, cyber technology şi sănătate. 

Mai multe detalii aici: startupcafe.ro 

https://contabilul.manager.ro/a/23552/este-oficial-de-la-1-noiembrie-2018-se-aplica-cota-de-5-pentru-servicii-de-cazare-restaurant-si-catering-si-utilizarea-facilitatilor-sportive.html
https://contabilul.manager.ro/a/23711/livrare-de-alimente-ori-serviciu-de-restaurant-sau-catering-instructiunile-de-aplicare-a-cotelor-de-tva-au-fost-publicate-si-aduc-clarificari-importante.html
https://www.startupcafe.ro/finantari/fond-investitii-startup-firme-femei-finantare-antreprenoare.htm
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Start-Up Nation 2018-2019 
 

Ministrul pentru Mediul de Afaceri a anunțat data la care susține că s-ar putea deschide aplicația 

online cu ajutorul căreia firmele se vor putea înscrie în programul Start-Up Nation 2018-2019, prin 

care statul va oferi ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei (aproape 43.000 euro) 

fiecare unor firme mici și mijlocii noi. 

Pentru mai multe informații, accesați finantare.ro 

 

********************************************************************************************************************** 

 

Fonduri nerambursabile disponibile prin PNDR 
2020 pentru finanțarea investițiilor în procesarea 

produselor agricole 

 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reamintește tuturor celor interesați că în această 

perioadă sunt fonduri disponibile pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole 

prin intermediul submăsurii 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Din 

alocarea de 203 milioane de euro, stabilită pentru sesiunea din acest an, au fost depuse cereri de 

finanțare în valoare de 116 milioane de euro. Data limită de depunere a solicitărilor de finanțare 

pentru procesarea produselor agricole este 31 ianuarie 2019, în limita fondurilor disponibile. 

Pentru detalii, vizitați afir.info 

 

 

http://www.finantare.ro/start-up-nation-2018-2019-s-a-anuntat-cand-s-ar-putea-depune-cererile-pentru-max-200-000-ron-de-la-stat.html
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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