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Anexa 3 

FIȘĂ DE CONSILIERE ȘI CONSULTANŢĂ ANTREPRENORIALĂ ȘI ÎNFIINȚARE FIRMĂ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIȘĂ DE CONSILIERE / CONSULTANȚĂ ANTREPRENORIALĂ 
 

Număr întâlnire / dată întâlnire / 
modalitate contact 

TEMĂ / SUBIECT:  
întâlnire inițială 

Concluzii (C) 
Consultantul se va 

prezenta, va puncta 
regulile de desfășurare 
ale etapei de mentorat, 

va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

Recomandări (R) 
Mentorul va face 

recomandări 
utilizând diverse 
instrumente / pe 
baza experienței 

Termen de 
implementare 

recomandare (T) 
Mentorul va 

stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

Progres și 
prioritizare (P)  

Se notează 
progresul ca fiind 
finalizat / în lucru 

/ nerealizat 

Scor risc (SR) 
Se va stabili 

pe baza 
calculatorului 

de risc 

Livrabile furnizate  
Se vor descrie livrabilele/ 

instrumentele de lucru furnizate 
beneficiarului 

1 13.02. 
2019 

☐ față în față 

☐ e-mail 

☐ altele ... 
 
Asociația 
Inceptus 

prezentare / cunoaștere 
 
câștigare încredere- 
consemnare întâlnire 
inițială - obiective / 
probleme pe baza 

      

Prenumele și Numele expertului: ……………..  

Prenumele și numele beneficiarului: .................. 

TEMA SERVICIILOR DE CONSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ ABORDATE 
ÎN CADRUL ÎNTÂLNIRII (se va bifa tema / temele) 
 

☐ managementul general al întreprinderii 

☐ managementul resurselor umane 

☐ marketing 

☐ achiziții 

☐ managementul operațional 

☐ indicatori de atins 

☐ management financiar 

☐ alte aspecte (se vor menționa) 

………….…………………………………………………. 
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România, str. 
Anatole France, 
nr. 22, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 

prezentei fișe 
 
planificare întâlnire II  

 

Număr întâlnire / dată întâlnire / 
modalitate contact 

TEMĂ / SUBIECT:  
managementul 

resurselor umane 
 

Concluzii (C) 
Consultantul se va 

prezenta, va puncta 
regulile de desfășurare 
ale etapei de mentorat, 

va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

Recomandări (R) 
Mentorul va face 

recomandări 
utilizând diverse 
instrumente / pe 
baza experienței 

Termen de 
implementare 

recomandare (T) 
Mentorul va 

stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

Progres și 
prioritizare (P)  

Se notează 
progresul ca fiind 
finalizat / în lucru 

/ nerealizat 

Scor risc (SR) 
Se va stabili 

pe baza 
calculatorului 

de risc 

Livrabile furnizate  
Se vor descrie livrabilele/ 

instrumentele de lucru furnizate 
beneficiarului 

2 13.02. 
2019 

☒ față în față 

☐ e-mail 

☐ altele ... 
 
Asociația 
Inceptus 
România, str. 
Anatole France, 
nr. 22, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Număr întâlnire / dată întâlnire / 
modalitate contact 

TEMĂ / SUBIECT:  
marketing 

 

Concluzii (C) 
Consultantul se va 

prezenta, va puncta 
regulile de desfășurare 
ale etapei de mentorat, 

va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

Recomandări (R) 
Mentorul va face 

recomandări 
utilizând diverse 
instrumente / pe 
baza experienței 

Termen de 
implementare 

recomandare (T) 
Mentorul va 

stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

Progres și 
prioritizare (P)  

Se notează 
progresul ca fiind 
finalizat / în lucru 

/ nerealizat 

Scor risc (SR) 
Se va stabili 

pe baza 
calculatorului 

de risc 

Livrabile furnizate  
Se vor descrie livrabilele/ 

instrumentele de lucru furnizate 
beneficiarului 

3 13.02. 
2019 

☐ față în față  
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☐ e-mail 

☐ altele ... 
 
Asociația 
Inceptus 
România, str. 
Anatole France, 
nr. 22, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 

 
 
 
 
 
 

Număr întâlnire / dată întâlnire / 
modalitate contact 

TEMĂ / SUBIECT:  
achiziții 

 

Concluzii (C) 
Consultantul se va 

prezenta, va puncta 
regulile de desfășurare 
ale etapei de mentorat, 

va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

Recomandări (R) 
Mentorul va face 

recomandări 
utilizând diverse 
instrumente / pe 
baza experienței 

Termen de 
implementare 

recomandare (T) 
Mentorul va 

stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

Progres și 
prioritizare (P)  

Se notează 
progresul ca fiind 
finalizat / în lucru 

/ nerealizat 

Scor risc (SR) 
Se va stabili 

pe baza 
calculatorului 

de risc 

Livrabile furnizate  
Se vor descrie livrabilele/ 

instrumentele de lucru furnizate 
beneficiarului 

4 13.02. 
2019 

☐ față în față 

☐ e-mail 

☐ altele ... 
 
Asociația 
Inceptus 
România, str. 
Anatole 
France, nr. 22, 
Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 

  
 
 
 
 
 

     

Număr întâlnire / dată întâlnire / 
modalitate contact 

TEMĂ / SUBIECT:  
managementul 

operațional 

Concluzii (C) 
Consultantul se va 

prezenta, va puncta 
regulile de desfășurare 

Recomandări (R) 
Mentorul va face 

recomandări 
utilizând diverse 

Termen de 
implementare 

recomandare (T) 
Mentorul va 

Progres și 
prioritizare (P)  

Se notează 
progresul ca fiind 

Scor risc (SR) 
Se va stabili 

pe baza 
calculatorului 

Livrabile furnizate  
Se vor descrie livrabilele/ 

instrumentele de lucru furnizate 
beneficiarului 
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ale etapei de mentorat, 
va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

instrumente / pe 
baza experienței 

stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

finalizat / în lucru 
/ nerealizat 

de risc 

5 13.02. 
2019 

☒ față în 
față 

☐ e-mail 

☐ altele ... 
 
Asociația 
Inceptus 
România, 
str. 
Anatole 
France, nr. 
22, Cluj-
Napoca, 
jud. Cluj 

  
 
 
 
 
 

     

Număr întâlnire / dată întâlnire / 
modalitate contact 

TEMĂ / SUBIECT:  
indicatori de atins 

Concluzii (C) 
Consultantul se va 

prezenta, va puncta 
regulile de desfășurare 
ale etapei de mentorat, 

va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

Recomandări (R) 
Mentorul va face 

recomandări 
utilizând diverse 
instrumente / pe 
baza experienței 

Termen de 
implementare 

recomandare (T) 
Mentorul va 

stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

Progres și 
prioritizare (P)  

Se notează 
progresul ca fiind 
finalizat / în lucru 

/ nerealizat 

Scor risc (SR) 
Se va stabili 

pe baza 
calculatorului 

de risc 

Livrabile furnizate  
Se vor descrie livrabilele/ 

instrumentele de lucru furnizate 
beneficiarului 

6 13.02. 
2019 

☒ față în 
față 

☐ e-mail 

☐ altele 
... 
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Asociația 
Inceptus 
România, 
str. 
Anatole 
France, 
nr. 22, 
Cluj-
Napoca, 
jud. Cluj 

 

Număr întâlnire / dată întâlnire / 
modalitate contact 

TEMĂ / SUBIECT:  
management 

financiar 

Concluzii (C) 
Consultantul se va 

prezenta, va puncta 
regulile de desfășurare 
ale etapei de mentorat, 

va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

Recomandări (R) 
Mentorul va face 

recomandări 
utilizând diverse 
instrumente / pe 
baza experienței 

Termen de 
implementare 

recomandare (T) 
Mentorul va 

stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

Progres și 
prioritizare (P)  

Se notează 
progresul ca fiind 
finalizat / în lucru 

/ nerealizat 

Scor risc (SR) 
Se va stabili 

pe baza 
calculatorului 

de risc 

Livrabile furnizate  
Se vor descrie livrabilele/ 

instrumentele de lucru furnizate 
beneficiarului 

6 13.02. 
2019 

☐ față în 
față 

☐ e-mail 

☐ altele ... 
 
Asociația 
Inceptus 
România, 
str. Anatole 
France, nr. 
22, Cluj-
Napoca, 
jud. Cluj 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

Număr întâlnire / dată întâlnire / TEMĂ / SUBIECT:  Concluzii (C) Recomandări (R) Termen de Progres și Scor risc (SR) Livrabile furnizate  
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modalitate contact alte aspecte (se vor 
menționa) 

 

Consultantul se va 
prezenta, va puncta 

regulile de desfășurare 
ale etapei de mentorat, 

va câștiga simpatia 
beneficiarului, îl va 

mobiliza și motiva pentru 
succesul antreprenorial 

Mentorul va face 
recomandări 

utilizând diverse 
instrumente / pe 
baza experienței 

implementare 
recomandare (T) 

Mentorul va 
stabilii termenul 
de rezolvare al 
recomandării 

prioritizare (P)  
Se notează 

progresul ca fiind 
finalizat / în lucru 

/ nerealizat 

Se va stabili 
pe baza 

calculatorului 
de risc 

Se vor descrie livrabilele/ 
instrumentele de lucru furnizate 

beneficiarului 

6 13.02. 
2019 

☒ față în 
față 

☐ e-mail 

☐ altele ... 
 
Asociația 
Inceptus 
România, 
str. Anatole 
France, nr. 
22, Cluj-
Napoca, 
jud. Cluj 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

 
PLANIFICAREA URMĂTOAREI / URMĂTOARELOR ÎNTÂLNIRI 
 

NR. 
CRT. 

DATA ÎNTÂLNIRII SUBIECTE STABILITE PENTRU ÎNTÂLNIRA VIITOARE MODUL DE ESFĂȘURARE A ÎNTÂLNIRII  

1 15.03.2019 1.  
 

☐ față în față ☐ e-mail ☐ altele: Skype, etc 

2 20.03.2019 1.  ☐ față în față ☐ e-mail ☐ altele: Skype, etc 

 
*pentru întâlnirile efectuate prin alte metode decât față în față, dovada întâlnirii se va face prin captură de ecran 
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Întocmit,      Avizat, 
Nume și prenume expert CC    Nume și prenume beneficiar    Nume și prenume responsabil implementare: 
.................                         ................    ....................    
Semnătura      Semnătura*    Semnătura 
Data      Data     Data 
 
 


