
PROIECTUL.........

Companiile de tip start-up 

reprezintă o parte esențială a 

priorităților Comisiei Europene 

pentru realizarea unei creșteri 

economice durabile în Europa. 

În mod specific, acestea vor avea 

un rol de lider pe piața unică 

digitală europeană, după cum se 

subliniază în "Raportul final 

privind start-up-urile și piața 

unică digitală". Cu toate acestea, 

majoritatea antreprenorilor nu au 

cunoștințele și abilitățile necesare 

pentru a-și dezvolta și gestiona 

eficient compania.........................

Proiectul B-Capp va dezvolta un 

program de instruire cuprinzător 

pentru planificarea / gestionarea 

financiară a start-up-urilor, 

cuprinzând utilizarea inteligentă a 

tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) pentru a 

reduce costurile de operare și 

activitatea de afaceri ...............

transfrontalieră, având drept 

rezultat mai puține eșecuri în 

afaceri. După finalizarea instruirii, 

toți participanții la B-CAPP vor 

putea să-și îmbunătățească 

cunoștințele și abilitățile, să 

dobândească noi abilități de înaltă 

calitate și să-și continue 

dezvoltarea personală și 

profesională prin implementarea 

strategiilor recomandate.

A treia reuniune transnațională B-CAPP a avut loc la Milano, Italia, pe 4 octombrie 2018, găzduită de 
organizația Eurocrea Merchant. Reuniunea a fost fructuoasă, cu contribuții importante din partea fiecărui 
partener, inclusiv brainstorming și multe discuții de grup. În primul rând, partenerii au discutat progresele 
înregistrate în dezvoltarea primului produs intelectual, cursul de pregătire în management financiar, care 
este aproape de finalizare. Profilul ECVET, care detaliază cunoștințele, abilitățile și competențele cursului, 
a fost prezentat partenerilor și discutat în cadrul consorțiului.
Echipa a discutat apoi procesul de dezvoltare a instrumentului specific de strategie financiară, numit 
Genie, care va pune la dispoziția utilizatorilor căi de formare personalizate, după ce va testa cunoștințele 
acestora cu privire la cele mai importante aspecte ale gestiunii financiare și TIC. Genie oferă apoi planuri 
personalizate de formare, compuse din diferite faze, în funcție de nivelul de expertiză al individului. 
Reuniunea sa încheiat cu actualizări privind diseminarea, managementul calității și atribuirea sarcinilor 
de administrare. După o întâlnire fructuoasă, partenerii au plecat mai motivați și dornici să se întâlnească 
din nou pentru activitatea de formare a cadrelor didactice (LTTA) și cea de-a 4-a întâlnire, care va avea 
loc în aprilie 2019.
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Instrumentul de consolidare a competențelor condensează cele 9 module din cursul de management 
financiar în 5 module de bază. Vom integra aceste module într-un mediu motivațional de învățare, unde 
materialele proiectului B-CAPP pot fi accesate cu ușurință și folosite pentru referință de către cursant. 
Prin intermediul instrumentului de consolidare a competențelor, dorim să le prezentăm antreprenorilor 
soluții practice la problemele cu care se pot confrunta atunci când încep o afacere și doresc să își 
dezvolte abilitățile de gestiune financiară și business.

Fiecare modul cuprinde 7 acțiuni cu conținut aparte, inclusiv o descriere a acțiunii și a beneficiilor 
acesteia, care vizează sprijinirea întreprinzătorului în implementarea acțiunii în cadrul afacerii sale. 
Modulele acoperă următoarele subiecte:

1. Cum să întemeiezi un start-up
Pornirea unei afaceri nu este la fel de simplă ca și găsirea unei idei minunate. Este vorba de a avea 
abilitățile și atitudinea necesară pentru a pune ideea în practică. O atitudine pozitivă și o etică 
profesională puternică sunt esențiale pentru a începe orice afacere, cu atât mai mult una în care 
intenționați să aveți succes. Acest modul va detalia caracteristicile personale și abilitățile interpersonale, 
precum și abilitățile practice și de afaceri necesare pentru a crea o mentalitate antreprenorială puternică, 
capabilă să facă față și să rămână în control pe tot parcursul procesului de inițiere a unei afaceri.
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2. Concepte financiare de bază
In order to be successful in business, it's important to have an understanding of the accounting practices involved 
in the daily operations of a company. This module concerns 6 accounting concepts, which are crucial for any 
business and details why it's important to get your finances in order and maintain this organisation. Pentru a avea 
succes în afaceri, este important să cunoașteți foarte bine practicile contabile necesare în operațiunile zilnice ale 
unei companii. Acest modul se referă la 6 concepte contabile, care sunt esențiale pentru orice afacere și detaliază 
de ce este important să acordați atenția cuvenită gestiunii financiare. 

3. Management financiar
Există o serie de modalități de a gestiona finanțele afacerii, inclusiv diverse tipuri de documente, care ajută la 
estimarea profiturilor, a pierderilor, a cheltuielilor și a numerarului disponibile pentru întreprindere. Acest modul va 
acoperi în detaliu fiecare dintre acestea și va furniza utilizatorului B-CAPP instrucțiuni privind configurarea acestor 
documente și utilizarea acestora pentru urmărirea finanțelor companiei.

4. Metode de finanțare
Întreprinderile de toate tipurile și mărimile se bazează în mod inevitabil pe finanțarea necesară care urmează să fie 
lansate pe piață și să crească în mod constant. De cele mai multe ori, antreprenorii nu dispun de toate resursele 
financiare necesare pentru a începe și gestiona o afacere, dar există o serie de soluții în acest sens. Acest modul 
va prezenta și explora cele mai des întâlnite moduri de finanțare disponibile pentru întreprinderi, de la granturi și 
subvenții, până la abordarea ascendentă a crowdfunding-ului.

5. TIC și e-Business
e-Facturare: Practicile de facturare pe hârtie nu sunt eficiente din mai multe privințe, printre care: rigurozitatea, 
timpul necesar, costul, sustenabilitatea etc. facturarea electronică (sau e-facturarea) reprezintă o modalitate prin 
care întreprinderile mici să devină mai eficiente atunci când îndeplinesc acest tip de operațiuni. În modulul dedicat 
facturării electronice, utilizatorul va dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru implementarea cu succes 
soluții de facturare electronică potrivite în compania proprie.

e-Achiziții: Procesul necesar pentru crearea de produse și atragerea clienților necesită de obicei efortul și 
coordonarea mai multor organizații. Datorită achizițiilor electronice, devine posibilă obținerea în mod constant și în 
timp real a tuturor informațiilor legate de proces; pe de o parte, clientul este la curent cu starea comenzii în orice 
moment, în timp ce furnizorul are informații în timp real cu privire la nevoile reale ale clientului. Prin intermediul 
modulului dedicat achizițiilor electronice, veți putea obține cunoștinte mai aprofundate asupra diferitelor 
instrumente utile în acest proces.

Piețe virtuale: Pe măsură ce crește necesitatea unor cunoștințe de comerț electronic, piețele virtuale devin o 
tendință puternică și creează un impact semnificativ, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Alegerea 
celei mai potrivite soluții și investiția în soluții online este, probabil, singura modalitate prin care IMM-urile pot 
rămâne competitive în comerțul electronic transfrontalier, consolidând în același timp prezența lor online pe o 
piață globală, prin intermediul unui conținut virtual inovator. Modulul dedicat piețelor virtuale va ajuta utilizatorul 
să descopere multe instrumente online, combinate cu tehnici de marketing, care vor contribui la consolidarea 
identității virtuale a companiei și succesul acesteia.

e-Comerț: Datorită faptului că cumpărăturile online devin din ce în ce mai populare pe o piață globală copleșitoare, 
a devenit și mai importantă crearea unei identități de brand memorabile. Împreună cu utilizarea masivă a rețelelor 
sociale și folosind cele mai recente tendințe în marketingul online, cunoașterea modului în care comerțul electronic 
poate fi exploatat și utilizarea m-Commerce poate ajuta utilizatorul să activeze cu succes pe o piață transfrontalieră.

Dorim să ne asigurăm că antreprenorii din întreaga Europă creează start-up-uri cu șanse sporite de succes. 
Pentru a realiza acest lucru, am creat Cursul de formare în management financiar, instrumentul Genie și 
instrumentul de consolidare a competențelor, cu scopul de a reduce decalajul în nivelul de cunoaștere a 
managementului financiar și a instrumentelor TIC financiare, care susțin business-urile în era digitală de astăzi. 
În realizarea acestui program, ne propunem să contribuim la reducerea ratei de start-up-uri eșuate la nivelul țărilor 
implicate în proiect, cu posibilitatea de a promova soluția în întreaga UE.

INSTRUMENTUL GENIE DE STRATEGIE FINANCIARĂ 
Suntem în plin proces  de dezvoltare a instrumentului de strategie financiară Genie, instrumentul nostru inovator 
digital care oferă planuri personalizate de pregătire pentru utilizatorii B-CAPP. Acest instrument va opera în două 
etape, regăsite în conținutul cursului de perfecționare în gestiune financiară, astfel:
1. Testarea cunoștințelor inițiale și a gradului de conștientizare a noilor întreprinderi în ceea ce privește conceptele 
financiare de bază și practicile TIC dovedite;
2. Prelucrarea informațiilor colectate pentru a dezvolta planuri personalizate de formare structurate în diferite faze.

Instrumentul se dovedește a fi extrem de interactiv și ușor de utilizat pentru publicul B-CAPP, ceea ce va motiva 
progresul în procesul de învățare, precum și aplicarea practică a cunoștințelor dobândite.
Care sunt etapele următoare?
Instrumentului de strategie financiară Genie va fi în curând populat cu conținutul realizat de către toți partenerii, 
inclusiv traducerile în diferitele limbi ale organizațiilor partenere: franceză, greacă, croată, spaniolă, română și 
italiană. Consorțiul va începe să organizeze evenimente de multiplicare în luna martie, care vor avea loc în toate 
țările partenere, să interacționeze direct cu grupul țintă și să promoveze proiectul B-CAPP. LTTA și cea de-a 4-a 
întâlnire vor avea loc la Valencia, programate pentru începutul lunii aprilie 2019. Aceste evenimente vor prilejui 
reunirea consorțiului pentru a se instrui cu privire la utilizarea instrumentului de strategie financiară Genie și pentru 
a stabili modalități de asigurare a durabilității proiectului după finalizarea acestuia.
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