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Decembrie 2018 

Newsletter nr 7 

 

Calendarul cursurilor programate pentru luna Ianuarie 2019 

 

Va invitam sa va inscrieti la cursul de Manager de proiect derulat in luna ianuarie in cadrul 

proiectului Profesionisti 2020.  

 

1 Calendarul cursurilor programate pentru luna Ianuarie 

2019 

Pagina 2 

2 Bine ai venit în Business Coaching! Pagina 4 – 7 

3 Finanțări Pagina 8 
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Calendarul cursurilor programate pentru luna 

Ianuarie 2019 

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

cursul de Manager de proiect.   

Cursul de Manager de proiect, Cod COR 242101 va fi organizat dupa um urmeaza:  

- Modulul 1: 18 - 20 ianuarie 

- Modulul 2: 25 - 27 ianuarie  

- Modulul 3: 15 – 17 februarie  

Cursul se va incheia cu examen, sutinut in data de 17 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.  

 

 

 

 

 

 

mailto:profesionisti2020@4change.ro


 
 

 

 

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

e3
 

Bine ai venit în Business Coaching! 

„Coaching-ul descătușează potențialul oamenilor cu scopul de a le maximiza performanțele„ 

Timothy Gallwey 

În afaceri, coachingul este un comportament de leadership care se adresează atat afacerii dar si 

întregii persoane. Coachingul are multe beneficii, este divers şi expansiv. Poate acoperi o 

varietate de chestiuni, cum ar fi abordarea obstacolelor imediate care împiedică dezvoltarea, 

comunicarea personală şi impactul, precum şi construirea viziunii şi planificarea performantei pe 

baza obiectivelor de business și personale. 

Coachingul este pentru a permite oamenilor să înveţe, nu pentru a le preda. Acest proces vă 

susţine în descoperirea propriilor voastre opţiuni, orice sugestii date au scopul să vă ajute să vă 

luaţi propriile decizii. 

Un coach, în caz că nu declară altfel, NU este calificat să abordeze orice traumă emoţională 

trecută. Coaching-ul se concentreaza asupra posibilitatilor viitoare, nu asupra greșelilor din 

trecut. Deşi referinţa la evenimente trecute este o practică comună în cadrul unei relaţii de 

coaching pentru a folosi un fundal şi un context, coachingul este caracteristic pentru prezent şi 

viitor. 

Şedinţele de coaching durează 90 min, online pe skype. 

Vom stabili împreună obiective pentru fiecare şedinţă şi putem stabili provocări adiţionale. Veţi 

obţine tot ce se poate din acest proces dacă vă acordaţi timp să studiaţi şi să duceţi la capăt ceea 

ce aţi fost de acord să faceţi între şedinţe. 

Este rolul unui coach să vă provoace mai mult decât aţi face-o în mod normal voi pentru a ajunge 

acolo unde vreţi să fiţi mai repede decât aţi face-o voi înşivă. 

Tot ce se întâmplă în procesul de coaching va rămâne confidenţial, întotdeuna în standardele și 

etica de instruire și calificare a unui coach profesionist. 
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Programul vostru de coaching ţine de construirea conştiinţei voastre. Excelenţa personală, 

realizarea şi dezvoltarea reprezintă un proces pe viaţă căruia doar voi vă puteţi dedica. 

Participantul este arhitectul planurilor de acţiune şi răspunzător pentru finalizarea lor. 

Cum se desfasoara Sesiunile de Business Coaching:  

1. Participantii vor primi un email de prezentare a programului de business coaching si formularul 

profilul participantului.  

2. Acesta il va completa si il va transmite pe email coach-ului. In cazul in care aveti neclaritati 

in completarea acestuia nu ezitati a ne contacta telefonic sau prin email.  

3. Veti primi un email de la coach-ului dvs. cu o propunere de planificare a sesiunilor de coaching. 

Acesta va fi discutat cu dvs. si agregat un program confortabil pentru ambele parti.  

4. Sesiunile se desfasoara pe skype si nu implica deplasari. Discutiile sunt private si implica doar 

participarea dvs si a coach-ului.  

5. La sfarsitul celor 3 sesiuni de coaching veti primi planul de dezvoltare personale si este 

alegerea dvs. in ceea ce priveste pasii urmatori pe care puteti sa ii realizati in ceea ce priveste 

obiective stabilite. 
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Finanțări 

Start-Up Nation 2018: Schema de ajutor de minimis și Planul de afaceri, actualizate. Depunerea 

începe în a doua decadă a lunii decembrie 2018 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat forma actualizată a documentelor 

procedurale necesare înscrierii online în programul Start-Up Nation, ediția 2018. Aceste documente includ 

modelul planului de afaceri și proiectul actualizat al schemei de ajutor de minimis. 

”Încurajăm antreprenorii să elaboreze planurile de afaceri, pe baza documentelor publicate, și să fie gata 

să le înregistreze în momentul deschiderii platformei, în a doua decadă a lunii decembrie. Lucrăm pe mai 

multe planuri: adoptarea proiectului de Ordonanță de către Guvern, în ședința Executivului de săptămâna 

aceasta și publicarea procedurii de implementare a schemei de minimis în Monitorul Oficial,” a declarat 

ministrul Ștefan Radu Oprea. 

Descarcă Proiect Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start –up Nation 

Descarcă Modelul Planului de afaceri 

Alocaţia Financiară Nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din 

valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. 

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de 

afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line. 

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare. 

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii 

este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile. 

Aplicația va rămâne deschisă timp de 30 de zile. Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 

2018 societăţile înființate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniile producției, 

industriilor creative, serviciilor și comerțului. Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/22978
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/22978
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cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă 

ocupat cel puțin doi ani după finalizarea implementării proiectului. 

Sursa: Fonduri – structurale.ro  

 

POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte din cadrul „România profesională — 

Întreprinderi competitive” 

 

AM POCU a informat solicitanții că începând cu data de 07.12.2018 vor primi, prin sistemul informatic 

MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului 

de proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, 

practici etc standard 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”, pentru etapa de evaluare tehnică și 

financiară. 

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul 

precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare 

a mecanismului de clarificare POCU”. 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 
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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! 
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