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 4.2. „Consiliere şi asistenţă pentru 20 de noi afaceri sau IMM-uri”

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:
4.2. „Consiliere şi asistenţă pentru 20 de noi afaceri sau IMM-uri”
A. Grupul – ţintă îl reprezintă 20 de întreprinderi mici şi mijlocii care derulează activităţi productive , localizate în judeţele Mureş,
Harghita şi Covasna, înfiinţate de minim 3 ani şi care doresc să beneficieze de consiliere şi asistenţă de specialitate pentru creşterea
productivităţii muncii, eficientizarea resurselor, implementarea unui sistem de management de produs, eficientizare financiar – contabilă,
implementarea procedurilor de marketing, internaţionalizarea comerţului de produse, accesarea de fonduri financiare.
B. Activitatea este realizată de către cadrele didactice ale Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, prin Centrul de Instruire şi
Perfecţionare, care au o vastă experienţă în domeniile susmenţionate şi pot asigura un audit şi o asistenţă de specialitate corespunzătoare.
Parteneri în proiect sunt şi Camerele de Comerţ şi Industrie din judeţul de reşedinţă al firmei şi Dr. Kocher GmbH Fulda, firmă de consultanţă în
afaceri din Germania.
C. Domeniile în care Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, prin Centrul de Instruire şi Perfecţionare îşi arată
disponibilitatea de a acorda asistenţă în activitatea 4.2. sunt:
1. Diagnosticul global al firmei.
2. Diagnosticul financiar/contabil.
3. Diagnosticul funcţional al producţiei.
4. Diagnosticul funcţional al cercetării dezvoltării.
5. Diagnosticul resurselor umane.
6. Diagnosticul aprovizionării.
7.Diagnosticul comercializării.
8. Diagnosticul de produs.
9. Diagnosticul cererii pe piaţă.
10. Diagnosticul ofertei în sectorul industrial.
11. Diagnosticul concurenţei.
12. Consultanţă în programe şi planificare.

13. Consultanţă în organizarea firmei.
14. Consultanţă în metodele de conducere.
15. Consultanţă în metodele de control.
16. Consultanţă în comunicare organizaţională.
17. Consultanţă în legislaţie economică.
18. Consultanţă în securitatea muncii.
19. Consultanţă în implementarea sistemelor informatice.
20. Consultanţă în managementul bugetar.
21. Consultanţă în managementul de produs.
22. Consultanţă în managementul de proiecte.
23. Consultanţă în managementul prin excepţie.
24. Consultanţă în managementul de proces.
25. Consultanţă în promovarea produselor.
26. Consultanţă în activitatea de marketing.
27. Consultanţă în internaţionalizarea afacerii.
Fiecare societate acceptată în proiect va avea posibilitatea să aleagă 5 domenii pentru care va primi consultanţă de specialitate.
D. Derularea activităţii comportă următoarele etape:
1) IMM-ul, prin reprezentantul său legal, 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) IMM-ul, prin reprezentantul său legal, selectat este anunţat, în scris, asupra deciziei de selecţie.
4) IMM-ul, prin reprezentantul său legal, va completa un „Agrement de colaborare” în formatul anexat prezentului document,
specificând ce tip de consultanţă doreşte (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 în plan de 4 ore la care participă 4-5 specialişti de la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş cu specialiştii
responsabilului din IMM-ul beneficiar.
E.2. O sesiune individualizată pe domenii de 3 ore între specialistul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş şi specialistul
beneficiarului.
E.3. Prelucrarea unor informaţii suplimentare primite de la beneficiar. Timp 2 ore.
E.4. Elaborarea documentului de concluzii şi recomandări făcute de specialiştii Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş. Timp 3 ore.
E. 5. Dezbaterea concluziilor într-o sesiune de lucru finală la sediul beneficiarului. Timp 3 ore.
F. Toate activităţile prevăzute a fi realizate sunt GRATUITE, susţinute financiar din fondul proiectului POSDRU, IMM-ul 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 IMM-ului, în baza de date a proiectului, fiind admisă cu menţionarea tipului
de consiliere realizat.

