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ENELFA – Entrepreneurship by E-Learning For Adults
Proiect Leonardo da Vinci
Numărul proiectului: LLP-LdV-TOI-2011HU-018
Contractant: Budapesti Gazdasági Főiskola
Durata proiectului: 24 (27) luni
Țările partenere: Ungaria, România, Franța,
Belgia, Finlanda
Valoarea totală a proiectului: 334 658 EUR
Ponderea ajutorului acordat de UE: 75%

Pagină de internet:
http://www.granturi.ubbcluj.ro/enelfa/project
Persoane de contact:
TIRON-TUDOR Adriana coordonator
proiect
Tel: +40 264 41 86 52
E-mail: adriana.tiron.tudor@gmail.com
FĂRCAȘ Teodora Viorica coordonator
traineri
Tel: +40 740 477 204
E-mail: teodora.farcas@econ.ubbcluj.ro
CARDOS Vasile Daniel expert IT
Tel: +40 745 216 416
E-mail: vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
COCIAN Ioana responsabil proiect APM
Tel: +40 722 597 597
E-mail: ioana.cocian@apm.ro

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
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Cele 30 de modulele disponibile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Procesul de înființare respectiv de reînființare a unei entității în 30 de module
Recrutarea de personal, fişa postului
Cum să devin antreprenor: un nou proiect sau scop?
Am profil antreprenorial?
Etapele constituirii unei societăţi
Analiza şi evaluarea pieţei/ clientelei potenţiale
Plasarea ofertei în funcţie de ciclul de viaţă
Poziţionarea ofertei pe piaţă
Pregătirea şi întocmirea planului de comunicare în 10 etape
Crearea unei baze de date ţintă şi utilitatea comercială a acestuia
Extinderea pieţei/ clientelei potenţiale prin intermediul comenzilor din sfera publică
Strategie şi dezvoltarea societății
Prezentarea contractelor comerciale (elemente şi particularităţi)
Aspecte privind fiscalitatea societăţilor
Alegerea formei potrivite de asociere/ înfiinţare societate, angajări
Finanţarea dezvoltării sau inovării
Analiza bilanţului
Analiza contului de profit şi pierdere
Prezentarea şi înţelegerea metodei contabilităţii
Urmărirea şi analiza operaţiilor economice şi curente
Prezentarea mecanismului taxei pe valoare adăugată
Amortizarea – prezentare şi înţelegere
Costuri şi calculaţiile costurilor
Gestiunea şi analiza stocurilor
Calculul si urmărirea necesarului de fond de rulment
Planificarea bugetului de trezorerie
Urmărirea şi managementul trezoreriei
Tablou de bord
Previziuni
Diagnostic comercial
Diagnostic financiar

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
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Modul - Descriere module
Modul 1.
Recrutarea de personal, fisa postului
Acest modul ofera informatii referitoare la resursele umane ale unei companii. Obiectivele
modulului sunt acelea de a clarifica procesul de recrutare si selectie a personalului, de
identificare a modalitatilor de stabilire a nevoilor de personal ale firmei, de identificare a
aspectelor necesare pentru atragerea resursei umane potrivite.
Modul 2.
Cum să devin antreprenor: un nou proiect sau scop?
Modul 3.
Am profil antreprenorial?
Aceste doua module au un caracter general, prezentand aspecte legate de antreprenoriat si
ceea ce inseamna sa pornesti o afacere, precum si mici indicii legate de profilul unui
antreprenor si ce anume trebuie sa stie acesta in momentul in care isi incepe business-ul.
Modul 4.
Etapele constituirii unei societăţi
Modulul 4 reprezinta un ghid util pentru cei care doresc sa iși porneasca o afacere. Are drept
obiectiv prezentarea principalelor etape in constituirea unei intreprinderi.
Modul 5.
Analiza şi evaluarea pieţei/clientelei potenţiale
In modulul de fata sunt prezentate informații cu privire la piață, la clientelă, la concurență,
într-un cuvânt documentează cursantul referitor la grupul de interes din afara întreprinderii.
Modul 6.
Plasarea ofertei în funcţie de ciclul de viaţă
Modulul 6 oferă informații utile cu privire la ciclul de viață al produselor, făcând o diferență
clară între ciclul de viață al produsului și cel al pieței. Deasemenea, modulul prezintă și
elemente referitoar la mixul de marketing conform poziției produsului pe graficul de ciclu de
viață.
Modul 7.
Poziţionarea ofertei pe piaţă
Prezentul modul oferă sprijin în alegerea celei mai bune strategii de poziționare a ofertei pe
piață și la dezvoltarea unui mix de marketing coerent.
Modul 8.
Pregătirea şi întocmirea planului de comunicare în 10 etape
Obiectivul modulului este acela de a prezenta într-o manieră simplă elaborarea unei strategii
de comunicare a întreprinderii cu mediul său de afaceri eficientă.
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Modul 9.
Crearea unei baze de date ţintă şi utilitatea comercială a acestuia
Acest modul cu tematica în domeniul marketing își propune să prezinte tehnici și strategii de
atragere de noi clienți și de fidelizarea clienților existenți.
Modul 10.
Extinderea pieţei/clientelei potenţiale prin intermediul comenzilor din sfera publică
Este un modul care descrie parteneriatul public-privat și modul în care acesta funcționează.
Modul 11.
Realizarea unui sistem strategic de supraveghere/monitorizare
Modulul 11 are drept scop informarea asupra protejării partimoniului informaţional al firmei,
definirea nevoii de informaţie utilă în dezvoltarea entităţii, aplicarea unei monitorizări
strategice, colectarea informaţiei utile pentru a dezvolta entitatea si prelucrarea, exploatarea şi
difuzarea informaţiei colectate şi prelucrate.
Modul 12.
Prezentarea contractelor comerciale (elemente şi particularităţi)
În cadrul modului 12 este expus şi am dezvoltat contractul comerciale. În primul rând, este
definit contractul comercial şi prezentate caracteristicile specifice unui contract comercial. În
continuare, sunt enumerate şi am explicate clauzele care pot fi inserte în cadrul contractului,
încheiat între două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un
raport juridic. În ultima parte a modului, sunt prezentate ondiţiile generale care trebuie puse la
punct de o întreprindere şi regulile care trebuie respectate pentru a fi aplicabile operaţiunilor
desfăşurate.
Modul 13.
Aspecte privind fiscalitatea societăţilor
Modulul prezintă informații legate de fiscalitate precum: impozitul pe profit, pe venit și pe
taxa pe valoarea adaugată. Aceste elemente sunt importante pentru orice antreprenor în
momentul întemeierii unei afaceri.
Modul 14.
Alegerea formei potrivite de asociere/înfiinţare societate angajari
Un subiect important pentru manageri îl reprezintă taxele care trebuie suportate de către
entitate, în vederea angajării personalului. Astfel, modulul 14 tratează determinarea
contribuţiilor sociale aferente tipului de activitate pe care o întreprinde. În această parte vom
găsi detaliate contribuţiile pentru cei care realizează venituri din salarii, dar şi contribuţiilor
celor care realizează venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură, piscicultură,
precum şi din asocieri fără personalitate juridică.
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Modul 15.
Finanţarea dezvoltării sau inovării
Modulul 15 are rolul de a îndruma managerii spre atragerea unor noi investitori sau obţinerea
unor finanţări. Un rol foarte important îl are întocmirea planului de finanţare care aduce în
prim plan nevoile şi mijloacele, atât interne, cât şi externe care vor fi mobilizate. De
asemenea, în cadrul acestui modul se prezintă fazele în care ar putea să se încadreze un
proiect, şi anume: de fezabilitate, de dezvoltare, lansare în producţia industială şi nu în ultimul
rând, lansarea comercială.
Modul 16.
Analiza bilanţului
Modulul 16 este cel care ajută cursantul să se familiarizeze cu vocabularul contabil. Este un
modul de ințiere în tainele bilanțului și a informațiilor contabile.
Modul 17.
Analiza contului de profit şi pierdere
Acest modul, aflat în stransă legătură cu precedentul, introduce elemente referitoare la contul
de rezultat, un alt element contabil inportant a fi cunoscut de către un atreprenor sau un viitor
antreprenor.
Modul 18.
Prezentarea şi înţelegerea metodei contabilităţii
Prin parcurgerea modului 18 cursantul se va familiariza cu tehnicile contabile și cu principiile
fundamentale ale contabilității. Sunt puse la dispoziție informații referitoare la utilizarea
planului de conturi, funcționalitatea conturilor, la înregistrările care se efectuează în Registrul
Jurnal și la întelegerea întregului mecanism contabil care permite obținerea documentelor de
sinteză.
Modul 19.
Urmărirea şi analiza operaţiilor economice şi curente
Este un modul care prezintă operațiunile contabile curente ale unei întreprinderi. Informațiile
sunt legate de circuitul comercial al documentelor contabile (factura, extrase de cont), precum
și de înregistrarea acestora în registrele contabile corespunzătoare.
Modul 20.
Prezentarea mecanismului taxei pe valoare adăugată
Modulul 20 oferă o documentație detaliaă despre Taxa pe Valoare Adaugată (T.V.A.).
Cursantul poate afla din acest modul toate informațiile de bază, necesare referitoare la acest
impozit indirect așa cum este el definit în legislația românească.
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Modul 21.
Amortizarea – prezentare şi înţelegere
În acest modul se explică pe larg procedeul contabil și fiscal al amortizării. Sunt prezentate
elementele supuse amortizării, semnificația amortizării și beneficiile acesteia pentru
întreprindere, precum și diferitele modalități de amortizare și funcționalitatea lor.
Modul 22.
Costuri şi calculaţiile costurilor
Acest modul are drept obiectiv dezvoltarea capacității de a stabili și calcula un cost de
producție.
Modul 23.
Gestiunea şi analiza stocurilor
Sunt prezentate informații referitoare la politicile de gestionare a stocurilor, de aprovizionare
și reaprovizionare.
Modul 24.
Calculul si urmarirea necesarului de fond de rulment
Prin intermediul acestui modul se urmărește evidențierea necesarului de fond de rulment în
gestiunea financiară a unei întreprinderi și interpretarea economică a necesarului de fond de
rulment.
Modul 25.
Planificarea bugetului de trezorerie
Acest modul clarifică aspecte legate de întocmirea bugetelor de vânzări, de încasări/achiziții și
de plăți, într-un cuvțnt de administrare a trezoreriei.
Modul 26.
Urmărirea şi managementul trezorerie
Este o completare a modulului anterior și prezintă informații legate de trezorerie din punct de
vedere contabil.
Modul 27.
Tablou de bord
Prin intermediul acestui modul se urmărește clarificarea procedurii de construire a unui tablou
de bord, în același timp oferindu-se informații referitoare la completarea și interpretarea unui
astfel de tablou.
Modul 28.
Realizarea unui dosar previziona
Modulul 28 definește și prezintă dosarul previzional atât din punct de vedere juridic, cțt și
economic și financiar.
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Modul 29.
Stabilirea diagnosticului comercial
Acest modul permite o înțelegere mai clară asupra a ceea ce reprezintă diagnosticul comercial
și intersecția acestuia cu noțiunile de marketing.
Modul 30.
Diagnosticul financiar
Modulul de față prezintă elementele care stau la baza unui diagnostic financiar, etapele
diagnosticului financiar, precum și rolul auditului în cadrul stabilirii diagnosticului financiar
al întreprinderii.
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Planuri de curs – gruparea modulelor
Cele 30 de module pot fi parcurse integral sau în funcție de domeniul de interes, acestea fiind
grupate și în funcție de domenii. Modulele se pot parcurge aleator, însă ar fi recomandabil
începerea parcurgerii modulelor introductive privind dezvoltarea întreprinderii, urmate de
modulele mai complexe, cum ar fi modulele financiare sau contabile.
Modulele sunt oferite sub diferite grupări:
toate cele 30 de module într-un singur set;
- Grupate în funcție de domenii (de ex. finanțe, contabilitate etc.)
- Individual – în mod opțional.

4.
2.
3.
14.

I. Antreprenoriat
Etapele constituirii unei societăţi
Cum să devin antreprenor: un nou proiect sau scop?
Am profil antreprenorial?
Alegerea formei potrivite de asociere/înfiinţare societate, angajări

18.
17.
16.
19.
20.
21.
22.

II. Contabilitate
Prezentarea şi înţelegerea metodei contabilităţii
Analiza contului de profit şi pierdere
Analiza bilanţului
Urmărirea şi analiza operaţiilor economice şi curente
Prezentarea mecanismului taxei pe valoare adăugată
Amortizarea – prezentare şi înţelegere
Costuri şi calculaţiile costurilor

13.
20.
25.
26.
27.
30.

III. Finanțe
Aspecte privind fiscalitatea societăţilor
Prezentarea mecanismului taxei pe valoare adăugată
Planificarea bugetului de trezorerie
Urmărirea şi managementul trezorerie
Tablou de bord
Diagnostic financiar

9.
11.
12.
29.
23.
24.

IV. Domeniul comercial
Crearea unei baze de date ţintă şi utilitatea comercială a acestuia
Strategie si dezvoltarea societății
Prezentarea contractelor comerciale (elemente şi particularităţi)
Diagnostic comercial
Gestiunea şi analiza stocurilor
Calculul si urmărirea necesarului de fond de rulment
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5.
6.
7.
10.

V. Marketing
Analiza şi evaluarea pieţei/ clientelei potenţiale
Plasarea ofertei în funcţie de ciclul de viaţă
Poziţionarea ofertei pe piaţă
Extinderea pieţei/ clientelei potenţiale prin intermediul comenzilor din sfera publică

1.
8.
15.
28.

VI. Alte domenii
Recrutarea de personal, fişa postului
Pregătirea şi întocmirea planului de comunicare în 10 etape
Finanţarea dezvoltării sau inovării
Previziuni

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

