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Repere metodologice
Organizarea evenimentelor  tip seminar/atelier de lucru în domeniul 

antreprenorial în cadrul Subactivității 3.4. Selectarea planurilor 

de afaceri a fost organizată în conformitate cu Metodologia 

elaborată la începutul acestei activități. Metodologia  prezenta 

modul de lucru, precum şi instrumentele folosite în planificarea, 

organizarea şi coordonarea evenimentelor de tip seminar/atelier 

de lucru în domeniul antreprenorial realizate în cadrul proiectului 

“PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, 

Contract nr. POCU82/3/7/104254.

În ceea ce privește evenimentele, metodologia prevedea:

„Art.5. Planificarea evenimentului se realizează cu cel puţin o 

săptămână înainte de către expeţii implicaţi.

Art.6. Planificarea are în vedere: stabilirea datei, a locului 

desfăşurării, precum şi a materialelor utilizate în cadrul fiecărui 

eveniment. 

Art.7. În ceea ce priveşte locul de desfăşurare a evenimentelor 

acesta sunt locaţiile prevăzute în proiect.

Art.8. Pentru fiecare  eveniment vor fi realizate următoarele 

documente:

- Mapă eveniment tip seminar/ atelier de lucru în domeniul
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antreprenorial în cadrul Subactivității 3.4 (coperta mapa, bloc-

notes, prezentare gen PPT, pliant) 

- Afiș eveniment de tip seminar/ atelier de lucru etc. în domeniul

antreprenorial;

- Anunț informare (WEB) privind evenimente de tip seminar/ atelier

de lucru etc. în domeniul antreprenorial”

Descrierea evenimentelor 
organizate
În perioada derulării Subactivității 3.4. Selectarea planurilor de 

afaceri au fost realizate următoarele evenimente:

1. Antreprenorul - caracteristici de personalitate
Data: 24 octombrie 2018, intervalul orar 14.00-16.00

Locație: Universitatea Spiru Haret, Brașov, str. Turnului nr. 7

La începutul derulării seminarului, au fost distribuite mape 

participanților, fiecare mapă incluzând:

- O prezentare: Antreprenorul - caracteristici de personalitate

- Un pliant:  Antreprenoriatul - abordarea manageriala

- Un Chestionar de evaluare a satisfacției
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Materialele informative distribuite sunt disponibile on-line la http://

profit.spiruharet.ro/workshopuri/ , împreună cu pozele realizate 

cu ocazia acestui eveniment.

Participanți: 17 persoane, conform listei de prezență anexată, 

cu următoarele caracteristici socio-demografice:

a. Distribuție de gen:

- 10 femei;

- 7 bărbați

b. Distribuție pe categorii de vârstă:

- 18-30 ani: 1 persoană;

- 31-45 ani: 10 persoane;

- peste 45 ani: 1 persoană;

- necunoscută (nu au completat CNP): 5 persoane.

2. Proiecte și programe de finanțare
Data: 14 noiembrie 2018, intervalul orar 14.00-16.00

Locație: Universitatea Spiru Haret, Brașov, str. Turnului nr. 7

La începutul derulării seminarului, au fost distribuite mape 

participanților, fiecare mapă incluzând:

- O prezentare: Proiecte si programe de finantare
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- Un pliant: Piața finanțatorilor proiectelor și programelor de
intervenție
- Un Chestionar de evaluare a satisfacției

Materialele informative distribuite sunt disponibile on-line la

http://profit.spiruharet.ro/workshopuri/ , împreună cu pozele

realizate cu ocazia acestui eveniment.

Participanți: 10 persoane, conform listei de prezență anexată, 

cu următoarele caracteristici socio-demografice:

a. Distribuție de gen:

- 7 femei;

- 3 bărbați

b. Distribuție pe categorii de vârstă:

- 18-30 ani: 7 persoane;

- 31-45 ani: 1 persoană;

- peste 45 ani: 2 persoane;

3. Etapele (fazele) unui proiect.  Specificul cererilor
de finantare
Data: 20 decembrie 2018, intervalul orar 14.00-16.00

Locație: Universitatea Spiru Haret, Brașov, str. Turnului nr. 7
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La începutul derulării seminarului, au fost distribuite mape 

participanților, fiecare mapă incluzând:

- O prezentare:  Etapele (fazele) unui proiect.  Specificul cererilor

de finantare

- Un pliant:  Dezvoltarea comunitara si metode de  interventie

- Un Chestionar de evaluare a satisfacției

Materialele informative distribuite sunt disponibile on-line la http://

profit.spiruharet.ro/workshopuri/ , împreună cu pozele realizate

cu ocazia acestui eveniment.

Participanți: 17 persoane, conform listei de prezență anexată, 

cu următoarele caracteristici socio-demografice:

a. Distribuție de gen:
- 14 femei;

- 3 bărbați

b. Distribuție pe categorii de vârstă:
- 18-30 ani: 5 persoane;

- 31-45 ani: 9 persoană;

- peste 45 ani: 3 persoane;
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Rezultatele aplicării 
Chestionarului de evaluare 
a satisfacției
În mapele celor trei workshopuri au fost distribuite și chestionare 

anonime de evaluare a satisfacției (de tipul celui anexat), care au 

fost returnate completate astfel:

a) În cadrul workshopului Antreprenorul - caracteristici de

personalitate din data de 24 octombrie 2018: din 17 chestionare,

au fost completate 11;

b) În cadrul workshopului Proiecte și programe de finanțare,

din data de 14 noiembrie 2018: din 10 chestionare, au fost

completate 9;

c) În cadrul workshopului Etapele (fazele) unui proiect.  Specificul

cererilor de finantare, din data de: 20 decembrie 2018: din 17

chestionare, au fost completate 15;

Toate chestionarele de evaluare a satisfacției conțineau două 

întrebări închise:

1. Care este părerea dvs. despre desfășurarea și organizarea

sesiunii tematice?
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Răspunsurile au fost formulate prin bifarea unui calificativ:

Foarte bună = 25

Bună = 9

Satisfăcătoare = 0

Nesatisfăcătoare = 0

Fără indicarea unui răspuns = 1

2. Cum apreciați atitudinea persoanei cu care ați venit în contact?

Răspunsurile au fost formulate prin bifarea unui calificativ:

Foarte bună = 24

Bună = 10

Satisfăcătoare = 1

Nesatisfăcătoare = 0

De asemenea, chestionarele conțineau și o rubrică cu completare 

liberă: Enumerați câteva propuneri pentru îmbunătățirea activității 

workshop-urilor.

Cele mai frecvente propuneri formulate au fost:

1) Includerea de exemple referitoare la anumite tipuri de activitate

economică = 7 răspunsuri;
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2) Indicarea unor surse de finanțare prin programe naționale /

europene active = 5 răspunsuri;

3) Includerea unor exercitii, cu tentă aplicativă = 4 răspunsuri.

Concluzii și recomandări
Așa cum reiese și din prezentarea rezultatelor aplicării chestionarelor, 

organizarea workshopurilor în cadrul Subactivității 3.4. s-a dovedit a 

fi recepționată favorabil de către participanți.

Cele trei teme propuse (Antreprenorul - caracteristici de 

personalitate; Proiecte si programe de finantare și Etapele 

(fazele) unui proiect.  Specificul cererilor de finantare) au fost 

apreciate ca fiind relevante pentru publicul-țintă, la fel și maniera de 

organizare.

Sugestiile de îmbunătățire a organizării workshopurilor vor fi 

integrate în designul activităților de mentorat care vor fi desfășurate 

cu beneficiarii selectați pentru acordarea de subventii, în cadrul 

Subactivității 4.1.
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