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Numărul şi denumirea modulului
1.

Prezenta diplomă atestă că dl/dna ……………………………………………
a participat la cursurile pilot din cadrul proiectului Leonardo da
Vinci Transfer of Innovation ENELFA - ENtrepreneurship by ELearning For Adults organizate de Universitatea Babeş-Bolyai –
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi
Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor din Cluj-Napoca şi a dobândit
cunoştinţe şi competenţe specifice privind înfiinţarea şi
relansarea activităţii societăţilor comerciale.
I.
II.

Module e-learning
(conform tabelului anexat)
Simulare OnService (runda 1)

√
√

√

16.

Analiza bilanţului

√

√

17.

√

18.

4.

Etapele constituirii unei societăţi

√

19.

5.

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
Realizarea unui sistem strategic
de supraveghere/monitorizare
Prezentarea contractelor
comerciale (elemente şi
particularităţi)
Aspecte privind fiscalitatea
societăţilor
Alegerea formei potrivite de
asociere/înfiinţatre societate
Finanţarea dezvoltării sau
inovării

√

20.

√

21.

√
√

22.
23.

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

√

3.

Recrutarea de personal, fişa
postului
Cum să devin antreprenor: un
nou proiect sau scop?
Am profil antreprenorial?

√

24.

√

√

25.

Calculul şi urmărirea
necesarului de fond de
rulment
Planificarea bugetului de
trezorerie

√

26.

√

√

27.

Urmărirea şi managementul
trezoreriei
Tabloul de bord

√

28.

Previziuni

√

√

29.

Diagnostic comercial

√

√

30.

Diagnostic financiar

√

2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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12.
13.

Matiş Dumitru

Decan
Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Ştiinţe Eonomice şi
Gestiunea Afacerilor

Augustin Feneşan
Preşedinte
Asociaţia Patronilor şi
Meseriaşilor Cluj

Numărul şi denumirea modulului

14.
15.

√
√
√
√
√
√

√

√

