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Activitatea 4.1: Furnizarea, de către administratorul schemei 

de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ 

mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri



Serviciile de consiliere/ 
consultanţă/ mentorat vor  fi oferite 
doar persoanelor selectate în 
vederea implementării planurilor 
de afaceri, completându-le astfel 
cunoştinţele teoretice şi aptitudinile 
dobândite în cadrul cursului de 
formare profesională şi a stagiului 
de practică.

Activitatea de consiliere/
consultanţă/mentorat va fi un 
proces continuu pe perioada 
de 6 luni consecutive conform 
Graficului activităţilor proiectului. 
Va consta în identificarea şi 
comunicarea de soluţii pentru 
pregătirea implementării planurilor 
de afaceri conform domeniilor de 
activitate alese.



În contextul dezvoltării unei afaceri, 
mentoratul se referă la o relație între 
o persoană de afaceri cu experiență 
și un proprietar de afaceri 
sau un angajat (beneficiarul 
mentoratului). 

Mentoratul poate fi folosit în toate 
etapele ciclului de viață al afacerii 
și oferă beneficii atât mentorilor, 
cât și celor care își desfășoară 
activitatea economică. Orice  
proprietar de afaceri poate alege să 
aibă un mentor personal sau pentru 
personalul angajat în cadrul afacerii 
sale.

Prin îndrumarea realizată de mentor 
se pot  dezvolta abilitățile de afaceri 
în mod gratuit, ceea ce poate ajuta 
antreprenorul să obțină succesul mai 
devreme sau într-o manieră mai optimă 
decât ar face-o pe  cont propriu.



Antreprenorii selectați vor beneficia 
atât de servicii de mentorat tip 
“față-în-față”, cât și prin intermediul 
platformei de comunicare on-line;

In ceea ce priveste sesiunile tip 
fata-in-fata, acestea cadrul primei 
sesiuni se va intocmi un plan 
personalizat de consultanta, 
cu stabilirea unui calendar al 
intalnirilor, stabilit in mod consensual;

Ulterior, in fiecare sedinta individuala, 
va fi utilizat un format-tip al unei fise 
de consultanta/mentorat, in care care 
vor consemna punctele discutate si 
principalele concluzii.



Anexa 1: 
Plan personalizat de activități 
de consiliere/ consultanță/ mentorat

a. Date privind beneficiarul activităților

Nume, prenume beneficiar:
.... .....
Denumire plan de afaceri selectat 
pentru finanțare
.... .....

b.  Obiectivele urmărite 
(se menționează 1-3 obiective, 
în concordanță cu specificul planului 
de afaceri selectat pentru finanțare)

c. Calendarul întâlnirilor

Activitățile de consiliere se vor 
desfășura astfel (se mentionează luna 
și săptămâna)



Fișa de consultanță/mentorat 

Date privind beneficiarul activităților:
.... .... ......
Nume, prenume beneficiar:
.... .... ......
Denumire plan de afaceri selectat 
pentru finanțare
… …… ..
Cod CAEN
…… ……

Principalele aspecte discutate/concluzii

Resurse informaționale indicate 
de către mentor

Probleme de discutat în cadrul 
viitoarelor ședințe (se completează 
de către beneficiar)
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