FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 *INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114085

Activitati desfasurate in cadrul SA3.1 Asistenta si consiliere pentru
initierea unor noi afaceri si coordonare operationala pentru afacerile
infiintate, in perioada 01.10.2019 - 31.12.2019, proiect: Combaterea
saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
In luna Octombrie 2019, Coordonatorul afaceri, a
venit in sprijinul viitorilor antreprenori prin
realizarea o sinteza a codurilor CAEN pentru
firmele pe care antreprenorii doresc sa le
infiinteze. De asemenea, acesta a intocmit o
sinteza a firmelor si activitatilot care vor fi
desfasurate de catre fiecare antreprenor si a
solicitat antreprenorilor stabilirea si transmiterea
unui necesar privind achizitiile care vor fi facute in
perioada imediata infiintarii firmelor. Aceste
aspecte au fost dicutate cu urmatorii antreprenori: Apetroaie Dumitru, Bizgan Constantin,
Aparaschivei Gheorghe, Curcuta Vasile, Tivlica Ionut, Carlan Ionel si Ivanusca Maria. Tot in luna
Octombrie, Coordonatorul afaceri a facut propuneri pentru achizitiile necesare din cadrul firmelor si
a intocmit bugetele financiare pentru 2 firme, impreuna cu antreprenorii. Au fost finalizate si validate
doua planuri de afaceri.
In luna Noiembrie 2019, Coordonatorul afaceri a desfasurat urmatoarele activitati:
- Identificarea impreuna cu antreprenorii a necesarului de echipamente pentru demararea
activitatilor firmelor in functie de fiecare domeniu de activitate, precum si a potentialilor
furnizori;
- Ca urmare a identificarii necesarului de achizitiilor, cat si a celorlalte costuri pe care le implica
demararea afacerilor noi, a analizat si stabilit bugetele aferente planurilor de afaceri;
- Avand datele necesare intocmirii planurilor de afaceri pentru firme, au fost redactate,
verificate, finalizate si validate planurile de afaceri pentru unele din firmele ce urmeaza a fi
infiintate.
In luna Decembrie 2019, Coordonatorul afaceri a desfasurat urmatoarele activitati:
- S-a identificat necesarul real de achizitii pentru urmatoarele tipuri de afaceri: amenajari
ingterioare, curatenie-salubrijare stradala, fast food mobil;
- A conceput si structurat bugetele aferente celor trei tipuri de afaceri mentionate;
- A redactat, verificat, finalizat si validat trei planuri de afaceri propuse de catre antreprenori.
Coordonatorul afaceri a comunicat permanent cu membrii grupului tinta atat fizic, cat si prin
intermediul e-mailului si a discutiilor telefonice.
Tot in perioada de raportare a avut loc cursul de competente antreprenoriale 2 ce s-a desfasurat in
perioada 25.11.2019-06.12.2019 si la care au participat 4 persoane. Acest curs a fost absolvit de un
numar de 4 persoane membrii ai GT.
Expertii animare grup tinta au participat la intalniri cu membrii grupului tinta, intalniri ce au rol de
mentinere a acestor in GT pana la realizarea activitatilor si de a ii informa cu privire la desfasurarea
activitatilor.
Responsabilul Partener 2 a coordonat si verificat activitatea de programe de ucenicie.

