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De ce acest program? 

➢ Pentru că la 1 ianuarie 2021 începe implementarea Cadrului Financiar Multianual 2021-

2027 

➢ pentru că principiile și paradigmele de programare, implementare, monitorizare și evaluare 

din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 se schimbă odată cu provocările actuale ale 

Uniunii Europene 

➢ pentru că tinerii au nevoie de sprijin pentru elaborarea celor mai potrivite proiecte 

➢ pentru că accentul se pune tot mai mult pe cele 5 criterii DAC în evaluarea programelor: 

relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea 

➢ pentru că există cursuri distincte pentru antreprenor, management de proiect, elaborarea 

proiectelor, etc. dar nu prezintă o viziune integrată asupra tuturor elementelor necesare unui 

antreprenor în activitatea de consultanță în management. 

 

Organizator: JCI Târgu Mureș – www.jcimures.ro  

 
Aria geografică de aplicare: națională1 

 
Limba de desfășurare a programului: română 

 
Echipa ediției 2021:  

Coordonator de mentorat: Ilariana Maria JORS 
Mentor: Anamaria VODĂ 

Mentor: Ionuț PROCOP 

Mentor: Vlad POPESCU 

 

Scopul programului: 

Susținerea tinerilor antreprenori români prin 

- dezvoltarea abilităților din sectorul consultanței în management  

și 

- înțelegerea politicilor naționale/internaționale cu privire la finanțările nerambursabile. 
 

 

 

 

  

 
1 Pot participa la program și românii stabiliți în afara granițelor, cu condiția respectării tuturor termenilor și etapelor 
programului. 

http://www.jcimures.ro/
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Obiectivele generale ale programului de mentoring: 

➢ Sprijinirea tinerilor în scopul acumulării cunoștințelor, abilităților și capacităților necesare 

pentru o carieră de succes în programarea, elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțări 

nerambursabile; 

➢ Susținerea tinerilor aflați la început de drum pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale în 

domeniul consultanței de management, în cadrul unui program intensiv; 

➢ Sprijinirea tinerilor interesați să identifice oportunitățile și să depășească provocările, barierele, 

temerile în a dezvolta o firmă de consultanță; 

➢ Să ajute tinerii în construirea rețelelor profesionale mai puternice pentru promovarea profesiei; 

➢ Creșterea angajamentului consultanților care să contribuie la dezvoltarea capacității de 

programare, elaborare și implementare de programe și proiecte cu finanțări nerambursabile. 

 
 

Activitățile de mentorat: 
Acestea vor avea patru componente: 

1. 3 întâlniri de grup, conform calendarului ediției 2021; 

2. Activități online de mentoring de grup; 

3. Activități online de lucru cu mentorii; 

4. Activități online de mentoring individual – dacă este cazul. 

 
Programul va fi împărțit în 11 teme (câte două pe lună) și fiecare temă în 7 puncte. 

Beneficiarii vor pregăti câte un material aferent fiecărui punct tematic după recepționarea 

indicațiilor și bibliografiei de la mentor. Materialele elaborate vor fi urcate electronic de către 

beneficiar, format editabil, într-un spațiu online oferit de organizatorul programului (de tip Google 

Drive sau similar).  

Nu se acceptă răspunsuri copy-paste în cadrul grupului, de pe mediul online sau alte surse 

bibliografice decât analiza beneficiarului (cu excepția utilizării resurselor bibliografice cu 

respectarea principiilor lucrărilor academice – dacă este cazul), sub sancțiunea excluderii din 

programul de mentoring. 

Temele vor fi transmise de mentor în prima zi după analiza temelor precedente, urmând ca 

răspunsurile din acea săptămână să fie urcate în următoarele două săptâmâni, până în ziua de vineri 

de dinaintea discuțiilor, ora 24.00.  

Pe lângă temele de grup, fiecare participant va elabora un material documentar detaliat (tema și 

formatul vor fi stabilite  impreună cu organizatorii), pe care îl va prezenta și va fi supus analizei 

detaliate, până la finalizarea programului.  

Pentru finalizarea programului, beneficiarul trebuie să transmită materialele solicitate, în termen, 

pentru minim 80% din punctele tematice propuse și să participe la toate întâlnirile de grup. 

În fiecare săptămână va exista o sesiune de discuții online de lucru/mentoring (WhatsApp, Skype, 

Facebook – în funcție de preferințele beneficiarilor și se va stabili la prima întâlnire de grup) în care 

se vor discuta referintele bibliografice și temele transmise. 

Aceste sesiuni online nu sunt obligatorii, discutându-se eventualele observații, neclarități, puncte de 

vedere distincte, etc. 
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Tematica generală a programului de mentorat: 

• Cadrul Financiar Multianual 2021-2027; 

• Arhitectura Programelor de finanțare 2021-2027; 

• Logica intervenției obiectivelor de politică (OP); 

• Condiții favorizante; 

• Importanța strategiilor și politicilor publice în elaborarea proiectelor; 

• Programe naționale; 

• Granturi internaționale; 

• Programele Comisiei Europene; 

• Dezvoltarea durabilă; 

• Principiul subsidiarității; 

• Consultarea publică; 

• Managementul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile; 

• Principii ale achizițiilor în cadrul finanțărilor nerambursabile; 

• Diferența între modul de abordare al unui proiect în funcție de sursa de finanțare; 

• Obiective SMART și stabilirea indicatorilor de proiect; 

• Bugetarea proiectului și documente financiare; 

• Documentația tehnică. Analiza cost-beneficiu/cost-eficiență; 

• Relația Consultant - Expert tehnic (proiectant, executant, inginer, etc.); 

• Relația Consultant - Client; 

• Relația Consultant – Instituții și autorități publice; 

• Fidelizarea clientului; 

• Tips & tricks. 
 

Condiții de participare: 
1. Solicitantul2 are o vârstă sub 40 ani neîmpliniți la data aplicării la program; 

2. Solicitantul are o experiență de maximum 2 ani în domeniul consultanței în management; 

3. Este reprezentantul legal al unei societăți de consultanță (cod CAEN autorizat 7022) 

înființată legal în România, după 1 ianuarie 2019 SAU este o persoană fizică/juridică ce își 

asumă că va înființa până la data finalizării programului o astfel de societate; 

4. Solicitantul își asumă că va participa la toate cele 3 întâlniri de grup și va avea o participare 

de peste 80% din programul de mentorat, sub sancțiunea excluderii din program în cazul 

nerespectării acestor condiții. 

 

Nu reprezintă condiție de participare în Program pregătirea profesională sau academică în domeniul 

consultanței. 

 

 
2 Prin solicitant se înțelege orice aplicat persoană fizică care depune o aplicație în nume propriu sau în calitate de 
reprezentant legal a unei entități juridice și care îndeplinește condițiile de eligibilitate ale prezentului regulament 
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Depunerea candidaturilor: 
Candidaturile se depun electronic prin transmiterea unui email cu cererea de înscriere și anexe 

atașate, având cu subiectul: Candidatura program mentorat în consultanță 2021. 

Solicitantul transmite o cerere de înscriere la program, însoțită de: un proiect personal, detaliat, care 

cuprinde minim elementele de la anexa nr. 1, Curriculum Vitae în format Europass în limba 

română, documente justificative privind eligibilitatea conform documentelor proiectului. 

Emailul la care se transmit aplicațiile este: mentoring.cons@gmail.com - data limită fiind 10 

ianuarie 2021, ora 20.00. 

Toate documentele vor fi în format .pdf, scanate la rezoluție de 300 DPI(PPI). 

Orice candidatură care nu respectă condițiile de depunere sau va fi depusă după termen va fi 

eliminată de la evaluarea tehnică. 

 

Evaluarea candidaturilor: 
Evaluarea candidaturilor cuprinde două etape: 

a.  Evaluarea administrativă, verificându-se elementele de formă și fond ale candidaturii și va 

fi responsabilitatea organizatorului, cu sprijinul mentorului. 

Neîndeplinirea acestor condiții va duce la respingerea candidatului, candidatura acestuia 

nemaifiind evaluată din punct de vedere tehnic. 

Nu se acceptă completări la candidatură, nu se vor solicita clarificări, în cazul depunerii mai 

multor aplicații din partea aceluiași beneficiar va fi analizată doar ultima candidatură 

transmisă. 

 
b.  Evaluarea tehnică. 

Fiecare candidatură va primi un punctaj de la 1 la 10 puncte, conform grilei de evaluare. 

Evaluarea se va face în paralel de către JCI Târgu Mureș și de către coordonatorul de 

mentorat al ediției, fiecare solicitant fiind punctat de la 1 la 10, punctajul final reprezentând 

media aritmetică între cele două punctaje obținute (din parte JCI Mureș și din partea 

mentorului). 

În cadrul ediției pilot vor fi aleși primii 9 beneficiari, în mod descrescător din punct de 

vedere al punctajului obținut. 

În situația punctajului egal, departajarea se va face după următoarele criterii: 

- Punctajul obținut la Pct.1 – Motivația personală în cadrul grilei 

- Vechimea societății pe care o reprezintă (de la data depunerii la 1 ianuarie 2019) 

- Experiența personală a solicitantului (de la 0 la doi ani) 

 
Următorii candidați vor intra pe lista de rezervă, aceștia fiind acceptați doar în condițiile eliberării 

unui loc până la data de 28 februarie 2021. 

În cazul aplicațiilor aflate sub suspiciune de copy-paste sau care prezintă asemănări de text, toate 

aceste candidaturi vor fi respinse automat. 

Nu se aplică punctaj minim. 

Candidații au obligația să se înscrie în Program folosind date de contact valide și complete. 

mailto:mentoring.cons@gmail.com
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Organizatorul are dreptul de a nu introduce în procedura de evaluare, respectiv de a nu primi/de a 

exclude de la activitățile Programului persoanele care au utilizat date nereale sau incomplete la 

înscriere sau ulterior, pe parcursul Programului (chiar daca în urma evaluării au fost acceptate). 

 

Calendarul programului, ediția 2021: 
 

➢ 10 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021 – depunerea aplicațiilor3 

➢ 11 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2021 – evaluarea aplicațiilor, afișarea rezultatelor și 

semnarea contractului de mentorat 

➢ 01 februarie 2021 – 6 iunie 2021 – derularea activităților de mentorat 

 
Calendarul întâlnirilor de grup în cadrul programului: 

Prima întâlnire:   05-07 martie 2021; 

A doua întâlnire: 06-09 mai 2021; 

Ultima întâlnire:  04-06 iunie 20214. 

 
Constituirea grupului se va face seara, înaintea începerii activităților de grup.  

Cele trei module de pregătire sunt structurate în așa fel încât să permită o cunoaștere temeinică a 

domeniului, cu un cadru interactiv și provocator, cu exemple practice. 

 

Costurile beneficiarului: 

Programul este gratuit, cu condiția finalizării programului. 

În cazul renunțării unilaterale ale unui beneficiar după prima lună de la semnarea contractului de 

mentorat sau în cazul participanților excluși de către organizatori pentru nerespectarea condițiilor 

programului vor achita o taxă de reziliere a contractului de 5.000 lei. 

Pentru locurile rămase vacante în prima lună de program (01 - 28 februarie 2021), locurile se vor 

suplini din lista de rezervă, beneficiarii aflați pe lista de rezervă acceptați la program având 

obligația recuperării activităților deja efectuate de restul membrilor din grup. 

Din această taxă, jumătate din sumă va fi alocată acoperii cheltuielilor organizatorului cu 

activitățile programului, iar diferența unui fond dedicat sprijinirii tinerilor pentru a-și înființa firme 

noi (decontarea taxelor legale de înființare). 

Apelul pentru sprijinirea tinerilor pentru a-și înființa firme noi va fi unul public, regulamentul 

urmând a fi publicat după finalizarea programului, în situația existenței acestor sume (dacă  există 

beneficiari care au renunțat sau au fost excluși din program). 

Beneficiarul își va asigura masa, cazarea și transportul pentru fiecare din cele 3 evenimente de grup. 

Organizatorul va asigura programul și sala pentru desfășurarea activităților. Locațiile de desfășurare 

vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarii cu minim 2 săptămâni înainte. 

 

Obligațiile coordonatorului de mentorat: 
 

3 Orice întrebare/neclaritate se va transmite prin email până la data de 4 ianuarie 2021. Răspunsurile la emailurile cu 

întrebări/neclarități primite se vor da în termen maxim de 3 zile lucrătoare. 

4 Aceste date pot suferi modificări doar în cazuri justificate de evenimente neprevăzute, care fac imposibilă organizarea 

grupului de lucru. 
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➢ Oferă sprijin proceselor administrative generale ale organizatorului cu privire la program; 

➢ Implementează programul de mentorat, ediția 2021; 

➢ Coordonează apelul pentru aplicații; 

➢ Coordonează procesul de evaluare a candidaturilor; 

➢ Facilitarea comunicării și răspunde la întrebările solicitanților în timpul procesului de 

depunere a candidaturilor și semnarea contractelor de mentorat; 

➢ Oferă sprijin pentru înscrierea participanților selectați în platforma online; 

➢ Realizează activitățile de mentorat; 

➢ Coordonează desfășurarea întâlnirilor de grup. 

 

Obligațiile mentorilor: 
➢ Oferă sprijin proceselor administrative generale ale organizatorului cu privire la program; 

➢ Sprijină implementarea programul de mentorat, ediția 2021; 

➢ Facilitarea comunicării și a răspunsurilor la întrebările solicitanților în timpul procesului de 

implementare a programului de mentorat; 

➢ Oferă sprijin pentru activităților beneficiarilor în platforma online; 

➢ Realizează activitățile online cu privire la sesiunile de lucru; 

➢ Sprijină desfășurarea întâlnirilor de grup. 

 

Forța majoră: 
Beneficiarul acceptă participarea la program conform termenilor și condiţiilor stabilite în prezentul 

regulament. Organizatorul se angajează să facă tot posibilul pentru a desfăşura programul aşa cum 

este descris, cu excepția cazului de forţă majoră. 

Forţa majoră înseamnă orice situaţie neprevăzută excepţională sau eveniment dincolo de 

posibilitatea de control a părţilor, care împiedică oricare dintre părţi să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate în baza acestui contract, care nu poate fi atribuită unei neglijențe sau erori a uneia dintre 

părţi şi se dovedeşte de nerezolvat, cu toate eforturile depuse. 

În cazul invocării justificate a stării de forță majoră, rezilierea și taxa de reziliere nu se mai aplică. 

 

Protecția datelor personale: 
Organizatorii se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor personale stocate 

pe durata selecției. Ca atare, organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor 

personale ale participanților și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în 

vigoare. Prelucrarea datelor se face cu acordul dumneavoastră. 

Prin simpla participare în cadrul programului, transmiterea datelor personale către organizatori, 

participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a organizatorilor, să fie prelucrate și 

folosite pentru înregistrarea, evaluarea și contractarea beneficiarilor. 
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Anexa 1 – Cerere de înscriere în program 

 
PROIECT PERSONAL 

 

 

 
Participant: 

Vârsta: 

Localitatea: 

Telefon: 

Email: 

Societatea ...................................................... , 

J…/…./ ................. , 

CUI ……………………… 

 

 
1. Motivația personală 

2. Studii, certificări în domeniul consultanței de management 

3. Experiență profesională generală 

4. Experiență profesională anterioară în domeniu 

5. Experiența personală anterioară în finanțări 

6. Interesul profesional - domeniul preferat 

7. Interesul profesional – obiective pe termen scurt, mediu și lung 

8. Așteptări de la programul de mentoring 

 

 

 

 
[Participanții vor descrie detaliat fiecare secțiune în parte, din prisma motivației personale. 

Modelul este minim, putând include și alte informații pe care participantul le consideră relevante. 

Documentul nu are limită minimă/maximă și se va adapta în funcție de participant. ] 

 
Data: 

Semnătura: 
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Anexa 2 - Grila de evaluarea administrativă 

 

Nr. 

crt 

Criteriu de eligibilitate Îndeplinire condiție Da Nu 

1. Solicitantul are o vârstă sub 40 ani la 

data aplicării la program și 

Experiență de maxim 2 ani în 

domeniul consultanței în 

management; 

Anexa nr. 1 – Proiect personal – semnată 

de către solicitant 

  

2. Curriculum Vitae – format Europass 

actualizat la zi, semnat de către solicitant 

  

3. Solicitantul își asumă că va participa 

la toate cele 3 întâlniri de grup și va 

avea o participare de peste 80% din 

programul de mentorat, sub 

sancțiunea excluderii din program în 

cazul nerespectării acestor condiții. 

Declarație pe proprie răspundere – semnată 

și datată de către solicitant 

  

4. Este reprezentantul legal al unei 

societăți de consultanță (cod CAEN 

autorizat 7022) înființată legal în 

România, după 1 ianuarie 2019 SAU 

este o persoană fizică ce își asumă că 

va înființa până la data finalizării 

programului o astfel de societate; 

Copie după Certificatul de Înregistrare 

Fiscală/ Certificat constatator sau 

Declarație pe proprie răspundere cu privire 

la înființarea unei societăți cu codul CAEN 

7022 până la finalizarea programului de 

mentorat5 

  

 
Candidaturile care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate de mai sus sau nu au dosarul de 

candidatură complet nu vor intra în procesul de evaluare calitativă. Inexistența la dosar al oricărui 

criteriu (document) din grila administrativă duce la respingerea administrativă a aplicației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Pot fi atașate și ale documente care să ateste calitatea de reprezentant legal al societății care îndeplinește criteriile 
programului 
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Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică 
 

 
 

Nr. 

crt 

Criteriu de evaluare Îndeplinire criteriu Punctaj 

maxim 

10 pct. 

1. Motivația personală Solicitantul descrie clar motivele pentru care crede că 

participarea la programul de mentoring va aduce 

plusvaloarea activității lui în domeniul consultanței 

2 

2. Studii, certificări în 

domeniul consultanței 

de management 

Solicitantul a nominalizat detaliat studiile, certificările 

obținute în domeniu și a prezentat competențele 

obținute, din punct de vedere personal, la fiecare din 

acestea (dacă este cazul) 

1 

3. Experiența generală 

profesională 

Solicitantul și-a prezentat detaliat și coerent 

activitatea profesională, punând accentul pe modul în 

care experiența anterioară este/va fi utilă în activitatea 

de 

consultanță în management 

1 

4. Experiență anterioară 

în domeniu 

Solicitantul și-a prezentat clar experiența anterioară în 

domeniul consultanței în management 

1 

5. Experiența personală 

anterioară în finanțări 

Solicitantul a prezentat detaliat experiența personală 

anterioară în finanțări precum: a înființat o societate 

printr-un proiect din finanțări nerambursabile (SUN, 

SUP, SU Diaspora, etc.); a făcut parte din echipe de 

elaborare/ implementare a unor proiecte/programe 

finanțate din granturi; etc. 

1 

6. Interesul profesional - 

domeniul preferat 

Solicitantul identifică și justifică alegerea unui 

domeniu preferat (sau mai multe) în care dorește să 

activeze în cadrul programelor cu finanțare 

nerambursabilă 

1 

7. Interesul profesional 

– obiective pe termen 

scurt, mediu și lung 

Solicitantul prezintă clar și concis o strategie de 

dezvoltare personală pe termen scurt, mediu și lung 

1 

8. Așteptări de la 

programul de 

mentoring 

Solicitantul prezintă detaliat așteptările de la 

programul de mentoring 

2 

 


