
                                  

 

Cursuri de formare „competențe antreprenoriale” pentru persoanele aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Turda 

 

Începând cu luna februarie 2019, în cadrul proiectului „TURDA – dezvoltare comunitară prin 

promovarea incluziunii sociale active” (POCU/140/4/2/113953) cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman, se demarează un amplu program de formare în domeniul 

dezvoltării „competențelor antreprenoriale”.  

Programul de formare se adresează unui număr de 150 persoane aparținând grupului țintă al 

proiectului, respectiv persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea 

marginalizată Turda delimitată de str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, 

Narciselor, Nuferilor și Zorilor – sector de recensământ 552680073. 

Cursul, va fi furnizat de Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, București și, prima serie de 

formare se va desfășura în perioada 22 februarie – 3 martie 2019, cu o durată de 40 ore, urmărindu-

se atingerea următoarelor tematici specifice: 

a) Management antreprenorial bazat pe inovare: Obținerea și dezvoltarea competențelor de 

management adaptate proceselor de inovare și transfer tehnologic; dezvoltarea 

cunoștințelor și aptitudinilor pentru managementul proiectelor de inovare și de transfer 

tehnologic; identificarea și evaluarea oportunităților, funcțiile managementului afacerilor, 

bune practici, analiza macroeconomică și plasarea pe piață, planificarea resurselor, 

comunicarea și tehnici de luare a deciziilor; 

b) Înființarea firmei - formalități pentru constituirea societăților comerciale, legislația în 

domeniul inițierii, finanțării și dezvoltării afacerii , facilități specifice IMM în conformitate cu 

prevederile legale privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, contractul individual de 

muncă; 

c) Planul de afaceri: Finanțarea afacerii, structura planului de afaceri, leadership-ul și munca 

în echipă în fundamentarea planului de afaceri, importanța planului de marketing, tehnici 

de negociere eficientă, indicatori de analiza a afacerii, bune practici, strategia de 

promovare, analiza cost-beneficiu, analiza organizațională. 

d) Acumularea de informații privind principiile orizontale: egalitate de șanse, dezvoltare 

durabilă, TIC, inovare socială, nediscriminare, etc. 

  La orele de practică, participanții vor învăța să își structureze ideea de afaceri într-un plan de 

afaceri, în vederea absolvirii cursului și pentru a crea premisele participării la competiția de selecție a 

planurilor de afaceri pentru obținerea unei finanțări în valoare de 25.000 Euro pentru înființarea unei 

firme. 

Participarea la programul de formare este gratuită grupului țintă înscris în proiect. 

Proiectul se derulează în perioada 02 martie 2018 – 01 martie 2021 cu un buget de 

24.146.711,48 lei (din care 23.782.330,54 lei asistență financiară nerambursabilă și 364.380,94 lei 

cofinanțare) și este implementat de Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” din Turda în parteneriat cu 

UAT Turda – Serviciul Public de Asistență Socială, Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan”, 

Asociația Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL din Cluj-Napoca și Centrul pentru Afaceri 

Solidare SRL din București. Pentru informații suplimentare persoană de contact doamna Daniela 

CONSTANTINESCU – manager proiect, e-mail: sfdaniel_turda@yahoo.com. 


