UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” din TÂRGU MUREŞ
CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI PERFECŢIONARE
Proiect POSDRU 31/3.1/G/17381 „Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive”
Activitatea 2.2. „Asistenţă de specialitate în sprijinul creării şi consolidării afacerilor”

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 1, prin Centrul de Instruire şi Perfecţionare, tel. 0265-233.112, int.
239, e-mail cip@upm.ro, organizează în cadrul proiectului POSDRU 31/3.1/G/17381 „Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive”, cu
finanţare din Fondurile Europene activitatea:
2.2 „Asistenţă de specialitate în sprijinul creării şi consolidării afacerilor”.
A. Grupul – ţintă îl reprezintă 20 de întreprinzători care intenţionează sau au iniţiat afaceri ,nu mai devreme de 30.07.2009., şi care
doresc să beneficieze de consiliere şi asistenţă în derularea propriei afaceri.
B. Acţiunea este realizată cu sprijinul specialiştilor care activează în cadrul Centrului de Instruire şi Perfecţionare, cadre didactice
universitare, cu o vastă experienţă în diferite domenii de interes pentru un întreprinzător privat. Partener în acţiune este Dr. Kocher GmbH
Fulda care va asigura consultanţă specializată, mai ales în internaţionalizarea afacerii.
C. Domeniile în care Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş îşi arată disponibilitatea de a acorda asistenţă sunt:
1. Consiliere în antreprenoriat, inovare şi creativitate.
2. Consiliere în realizarea planului de afaceri.
3. Consiliere în analiza oportunităţilor, ameninţărilor punctelor tari şi punctelor slabe ale afacerii (analiza SWOT).
4. Consiliere în planificarea şi dezvoltarea afacerii, inclusiv în accesarea fondurilor europene.
5. Consiliere în elaborarea bugetului.
6. Consiliere în finanţarea afacerii, inclusiv în accesarea fondurilor europene.
7. Consiliere în identificarea riscurilor.
8. Consiliere privind cadrul legal al afacerii.
9. Consiliere în internaţionalizarea afacerii.
10. Consiliere în formarea echipelor de lucru, selectarea colaboratorilor.
11. Consiliere în comunicarea managerială.
D. Derularea acţiunii comportă următoarele etape:
1) Întreprinzătorul îşi manifestă opţiunea de a fi înscris în activitate, completând formularul ataşat prezentului document. Formularul
poate fi transmis electronic pe adresa cip@upm.ro sau prin poştă, pe adresa centrul de Instruire şi Perfecţionare, str. Nicolae Iorga, nr. 1, Târgu
Mureş.

2) Selecţia celor 20 de asistaţi va fi realizată ţinând cont de următoarele criterii:
- data înscrierii (ordinea)
- dacă solicitantul este un partener (beneficiar) al altor acţiuni din proiect
- dacă consultanţa este imperios necesară şi se justifică prin profilul şi rezultatele firmei
- dacă există voinţă fermă în a colabora în activitate.
3) Întreprinzătorii selectaţi sunt anunţaţi, în scris, asupra deciziei de selecţie.
4) Întreprinzătorii vor completa un „Agrement de colaborare” în formatul anexat prezentului document, specificând ce tip de
consultanţă doresc (conform tabelului).
5) De comun acord se vor stabili datele în care se derulează activitatea propriu-zisă.

E. Activitatea de consultanţă cuprinde următoarele faze:
E.1. O sesiune de pregătire prin dialog şi schimburi de informaţii specifice antreprenoriatului. Durata 6 ore şi se realizează cu 3-4 firme
(antreprenori) în acelaşi timp, într-o locaţie apropiată acestora.
E.2. O sesiune de analiză şi discuţii dedicate fiecărei firme (antreprenori) la sediul acestora cu discuţi de 8 ore. Delegaţia Universităţii
„Petru Maior” din Târgu Mureş va fi formată din minim 2 specialişti şi un specialist de la Dr Kocher GmbH, deplasându-se la sediul firmei.
E.3. Întreprinzătorul va pregăti o serie de date şi informaţii , pe care le va transmite Centrului de Instruire şi Perfecţionare la adresa mai
sus menţionată sau prin e-mail pentru elaborarea documentului final.
E.4. Specialiştii Centrului de Instruire şi Perfecţionare vor realiza un document de consultanţă cu principalele concluzii şi recomandări,
în funcţie de solicitarea întreprinzătorului:
-

Recomandări privind analiza oportunităţilor sau a pericolelor;

-

Recomandări privind elaborarea planului de afaceri;

-

Recomandări privind elaborarea bugetului;

-

Recomandări privind informatizarea activităţilor;

-

Recomandări privind derularea afacerii;

-

Recomandări privind internaţionalizarea afacerii.

E. 5. O sesiune de discuţii finale cu fiecare întreprinzător (firmă) pe marginea concluziilor formate. Timp 2 ore.
F. Toate activităţile prevăzute a fi realizate sunt GRATUITE, susţinute financiar din fondul proiectului POSDRU, întreprinzătorul
neavând nici o obligaţie financiară faţă de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş şi Centrul de Instruire şi Perfecţionare.
G. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş şi specialiştii cu care derulează activitatea de consiliere garantează
CONFIDENŢIALITATEA tuturor datelor vehiculate, doar descrierea întreprinzătorului sau a firmei, în baza de date a proiectului, fiind admisă cu
menţionarea tipului de consiliere realizat.

