
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 doua întâlnire transnațională B-CAPP 

a avut loc la Rijeka, Croația, pe 20 iunie 

2018! Găzduită de PAR Business School, 

întâlnirea a avut o agendă densă, care 

a acoperit toate aspectele principale ale 

proiectului, cu prezentări detaliate și 

stimularea sesiunilor de brainstorming.

În primul rând, partenerii au încheiat 

lucrările realizate până în prezent cu 

privire la primul rezultat, și anume 

dezvoltarea cursului de instruire în 

control financiar. În prima fază au fost 

identificate seturi cuprinzătoare de 

acțiuni pe concepte financiare (de ex. 

start-up și antreprenoriat financiar, 

moduri de finanțare etc.) și procese ICT 

(de exemplu facturarea digitală, 

instrumente de flux de numerar) ce vor 

forma conținutul cursului FCT, care va fi 

finalizat în această toamnă. 
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Ca o etapă finală pentru acest rezultat, 

va fi elaborat un profil ECVET, care să 

descrie cunoștințele, abilitățile și 

competențele pe care cursul le va oferi 

și astfel să-i sublinieze cadrul de 

învățare. În consecință, au fost stabilite 

planuri și termene pentru implementarea 

acestor sarcini.

Au urmat actualizările privind activitățile 

de diseminare, managementul calității și 

chestiuni administrative, cu prezentări 

furnizate de fiecare partener responsabil. 

Cu satisfacție și motivați,partenerii au 

stabilit data pentru cea de-a treia întâlnire,

 care va fi găzduită de Eurocrea Merchant 

din Milano, pe 4 octombrie 2018!
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CÂTEVA CUVINTE DESPRE INSTRUMENTUL DIGITAL 

DE STRATEGIE FINANCIARĂ  

- FINANCIAL STRATEGY GENIE
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CONȚINUTUL MODULELOR

Programul de 

activități pentru 

lunile următoare

Cursul de management 

financiar va fi finalizat și 

revizuit de către toți 

partenerii, dând apoi undă 

verde traducerilor în 

diferitele limbi ale 

partenerilor: franceză, 

greacă, croată, spaniolă, 

română și italiană. 

Profilul ECVET va descrie 

apoi setul de cunoștințe 

și competențe pe care 

cursul le va oferi, adăugând 

instrumente relevante 

pentru validarea, 

recunoașterea și 

transferabilitatea 

curriculum-ului dezvoltat 

de proiect. A treia întâlnire 

de la Milano, programată 

pentru 4 octombrie, 

va deschide calea pentru 

activitățile IO2!

www.bcapp.euPARTENERI

Cele nouă module pentru cursul de management financiar provin din concepte financiare, procese și 
instrumente TIC pentru a susține materialul acoperit. Pentru fiecare modul, 7 acțiuni relevante au fost 
identificate și descrise, oferind un conținut specific care va sprijini implementarea lor 
("Carduri de acțiune"). În special, acțiunile au fost clasificate în funcție de tipul lor (în ceea ce privește 
precondițiile și investițiile care trebuie făcute), timpul necesar implementării acțiunii și costurile 
asociate (atunci când este posibil), aspectele pozitive și negative, utilizarea estimată, abilitățile de 
limba engleză.
Cele nouă module se concentrează pe următoarele subiecte:
1)  Management financiar pentru companii, inclusive companii de tip start-up;
2)  Gestionarea fluxului de numerar și noțiuni contabile de bază;
3)  Modalități de finanțare și instrumente de investiții;
4)  Aptitudini și atitudini antreprenoriale;
5)  Instrumente pentru fluxul de numerar;
6)  Achiziții electronice;
7)  Facturare electronică;
8)  Piețe virtuale;
9)  Comerț online.

Printr-o simplă căutare în Google, se poate găsi un număr mare de referințe la diverse impedimente 
care se pot ivi în calea întreprinderilor nou-înființate. Prin urmare, obiectivul acestui program este de 
a furniza antreprenorilor abilitățile și cunoștințele necesare unui managementului financiar de calitate, 
pentru a-i ajuta să își desfășoare și să-și gestioneze afacerile cu succes și eficient. Deoarece lipsa 
cunoștințelor de management financiar este considerată a fi unul dintre principalele motive ale 
eșecului în afaceri, acest program va aborda acest decalaj astfel încât să contribuie la reducerea 
ratei eșecurilor antreprenoriale. Cunoștințele de management financiar trebuie să fie completate de 
utilizarea inteligentă a TIC și să nu fie abordate în mod izolat. Proiectul completează gestiunea 
financiară cu adoptarea de instrumente și procese TIC, dat fiind că, în ultimii ani, IMM-urile 
digitalizate au înregistrat stabilitate sau chiar creștere a cifrei de afaceri. Caracteristica inovatoare 
a proiectului este, într-adevăr, potențialul TIC aplicabil gestiunii financiare, vânzărilor și dezvoltării 
unui start-up, un domeniu surprinzător de slab în inițiative.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE INSTRUMENTUL DIGITAL DE STRATEGIE 
FINANCIARĂ - FINANCIAL STRATEGY GENIE

Rezultatul intelectual 2 va furniza strategia financiară Genie, un instrument digital inovator care 
dezvoltă căi personalizate de instruire pentru utilizatorii B-CAPP. O primă versiune a acestui 
instrument a fost prezentată în cadrul întâlnirii de la Rijeka, astfel încât toți partenerii să aibă o 
imagine clară asupra structurii principale care va fi dezvoltată.

Dar cum va funcționa? Instrumentul va opera în două etape:
1. Testarea cunoștințelor inițiale și a gradului de conștientizare a start-up-urilor cu privire la conceptele 
financiare de bază și practicile TIC dovedite;
1. Prelucrarea informațiilor colectate pentru a dezvolta planuri personalizate de instruire, structurate 
în diferite faze.
Se va acorda o atenție deosebită interactivității instrumentului, care este considerat un ingredient 
cheie pentru a implica utilizatorii, stimulând interesul și motivația acestora. Acțiunile propuse de 
instrumentul Genie pe baza rezultatelor testului se vor încadra în una din următoarele categorii:
- acțiuni simple care pot fi implementate imediat fără a necesita o investiție ("victorii rapide");
- acțiuni simple care pot fi implementate imediat, dar necesită o investiție;
- Acțiuni care au premise (alte acțiuni trebuie implementate mai întâi), dar nu necesită investiții;
- Acțiuni care au premise și necesită o investiție.
Filtre suplimentare vor fi definite în funcție de tipul de acțiuni identificate în cursul FCT, în special în 
ceea ce privește competențele în domeniul TIC, competențele lingvistice de limba engleză și nivelul 
de implementare național / internațional.
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