
 

 

  

 

 
 

Un curs online intensiv pentru dezvoltarea unei idei de proiect 
viabile și pregătirea documentației conform cerințelor schemelor 

de finanțare  
 

 

Cum să soliciți o finanțare publică pentru o firmă? 

DEZVOLTAREA PROIECTELOR DE AFACERI FINANȚATE PRIN FONDURI PUBLICE 

De la ideea de proiect la proiect finanțabil 

 



 

 

Despre LIDEEA 

LIDEEA este marca firmei L&G Business Services,  înființată în 1993 de Liliana 
Lucaciu, unul dintre pionierii consultanței în management din România. 

”Fiecare curs pe care îl lansăm pe piață, fiecare curs în derulare și fiecare 
participant sunt noi provocări, pentru că toate cursurile noastre sunt 
orientate spre rezultate. Ne străduim ca fiecare participant să poată să 
spună la sfârșitul cursului, DA am învățat suficient ca să pot să fac ceva  nou, 
sa fac ceva mai bine”. 

LIDEEA are o vastă experiență în instruirea și asistarea intreprinderilor 
pentru accesarea de finanțări publice pentru proiecte de dezvoltare. 
Exemple de cursuri derulate până în prezent sunt prezentate pe platforma 
noastră http://lideea.eu/LIDZone.html. 

Noi asigurăm participanților: 

Programe flexibile, eficiente cu cel mai potrivit mix de metode pentru 

participant şi organizaţie. 

Instruire in sistem Elearning - LIDZone este sistemul de management al 

învațării propriu cu ajutorul căruia LIDEEA derulează programele de 

formare/dezvoltare proprii la distanță sau mixte (elearning și blearning1)  

 

Recunoașterea competenţelor dobândite prin: 

Sistem propriu de certificare competențe – Programele de dezvoltare LIDEEA 

au un sistem propriu de certificare a competenţelor;   

Recunoaştere naţională – programe acreditate ANC; 

Recunoaștere internațională – prin Institute of Leadership and Management 

– LIDEEA este furnizor de training recunoscut (www.i-l-m.com). 

                                   www.lideea.eu 

Dezvoltarea proiectelor de afaceri finanțate prin fonduri publice 

 

 

 
Liliana Lucaciu 

Managing Director LIDEEA 

 

 

 

 

Cum arată certificatul 

LIDEEA 
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Ce spun participanții 

noștri… 

 

„Programul a reflectat întocmai 

fişa postului meu… a fost exact 

ceea ce aveam de făcut la locul 

de muncă şi nu mai făcusem 

niciodată.” 

 

 

„A fost cel mai util curs pe care l-

am făcut... am mai participat la 

cursuri pe această temă în ţară şi 

în străinătate, dar pot să spun că 

acum am înţeles cu adevărat şi 

ştiu să aplic ceea ce am învăţat.” 

 

 

„Am apreciat cel mai mult 

combinaţia perfectă între: 

flexibilitatea accesării cursului on-

line, bogăţia cunoştinţelor şi 

surselor disponibile, prezenţa 

fizică şi virtuală a „coaches”, 

workshop-urile clasice, scurte şi 

focalizate.” 

 

 

 

 

Pentru cine este util acest curs 

Cursul este dedicat firmelor interesate de obținerea unei finanțari nerambursabile 

din fonduri europene sau din fonduri guvernamentale (bugetul de stat) pentru 

dezvoltarea afacerii. Fiecare curs este focalizat pe schemele de finanțare deschise 

în momentul derulării, astfel încât participanții pot să aplice ceea ce învață pe 

cazuri concrete, reale.  

Cursul oferă o îndrumare pas cu pas prin fiecare etapă a procesului pe care îl 

parcurge o întreprindere de la ideea de proiect până la semnarea contractului de 

finanțare. Pentru fiecare sarcină participanții vor avea acces și la instrumente de 

lucru     formate standard ale schemelor de finanțare, modele de planuri, formate 

de lucru interne, tabele de calcul pentru analiza financiară, etc. 

Puteți să vă bucurați de beneficiile unui astfel de curs dacă sunteți: 

− Manager sau administrator al unei firme care supervizează procesul de 

pregătire a documentației de solicitare a finanțării publice (grant). Având 

un consultant angajat pentru întocmirea  documentației, cursul  vă ajută 

să urmăriți progresul, să verificați calitatea conceptului de proiect și a 

documentației; 

− Angajat al unei firme, direct implicat în pregătirea documentației – în 

special persoane care au nevoie de îndrumare și de instrumente  adaptate  

schemei de finanțare; 

− Consultanți, tineri absolvenți interesați să își dezvolte competențe în acest 

domeniu al finanțărilor publice pentru IMM-uri. 

Pentru transferul optim al competențelor dobândite în practică după finalizarea 

cursului, sunt necesare cunoștințe de bază de administrare a afacerilor. 

Cursul va fi adaptat fiecărei scheme de finanțare, deschisă în perioada derulării 

cursurilor astfel încât participanții pot să aplice imediat într-o situație reală ceea ce 

învață la curs. 

Cursul este solicitant și necesită în jur de 3 ore pe zi de lucru efectiv. Participanții 

vor avea ocazia să facă aplicații pe toate modulele cursului, însă o aplicație proprie  

poate fi finalizată integral pe parcursul celor 9 zile de curs doar dacă participantul 

are colectate date suficiente și nu mai este necesară o cercetare suplimentară. 

Participanții pot să își aleagă propriul ritm de învățare, astfel pot să își 

prelungească perioada de studiu și consolidare prin practică, beneficiind de 

perioada de asistență online – două  luni după finalizarea cursului. 

 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea Cursului  

Durata: 9 zile intensiv online cu asistență post curs 2 luni.  

Abordarea: 

Credem cu tărie că dincolo de cerințele administrative privind forma și numărul 
documentelor justificative, în această fază este esențială dezvoltarea conceptului 
de proiect. Lucrul bine făcut acum evită multe dificultăți în implementare, costurile 
suplimentare atât de frecvent întâlnite în practică. În perioada de dezvoltare a 
proiectului puteți să vă asigurați că proiectul dumneavoastră va avea impactul 

așteptat asupra afacerii după implementare.  

Conținutul cursului: 

Modulul 1. Conceptul proiectului de dezvoltare a afacerii și finanțarea potrivită (2 
zile) 

− O primă schiță a conceptului de proiect;  

− Formularea obiectivelor proiectului în concordanță cu obiectivele  afacerii; 

− Justificarea proiectului de investiții  - analiza rapidă a pieței, analiza internă-
externă; 

− Identificarea schemei de finanțare potrivite: verificarea relevanței; 
dimensiunea finanțării și mecanismul; eligibilitatea solicitantului, a costurilor, a 
activităților. 

Modulul 2. Elaborarea proiectului. Planificarea investiției, planificarea afacerii (4 zile) 

− Planificarea investiției: bugetul proiectului, planul de implementare, planul 
financiar; 

− Planul de afaceri - demonstrarea viabilității afacerii (studiul tehnico-economic): 

o Piața serviciilor, produsele, serviciile, prețul, distribuția și promovarea; 

o Organizarea, producția, managementul și resursele umane; 

o Analiza financiară, venituri și cheltuieli, flux de lichidități, indicatori de 
performanță. 

− Alte studii și analize care susțin planul de afaceri (privind piața, tehnologia, 
fezabilitatea, studii de impact, etc.); 

− Verificarea relevanței și eligibilității în faza de elaborare. 

Modulul 3. Finalizarea documentației de finanțare (3 zile) 

− Verificarea relevanței și eligibilității în faza finală; 

− Cererea de finanțare și asigurarea coerenței cu celelalte documente;  

− Documentele suport care justifică relevanța și eligibilitatea față de criteriile 
schemei. 

Asistență online post curs (2 luni) 

În această perioadă participanții care au nevoie de mai mult timp pentru colectarea de 
date pentru aplicația proprie, sau nevoie de a mai multă îndrumare pentru a aplica pe 
un caz real instrumentele de lucru (îndeosebi cele financiare) pot beneficia de 
asistență online, constând în intrebări și răspunsuri, feed back pe versiuni intermediare 
ale aplicațiilor și recomandări de îmbunătățire. 

www.lideea.eu 
Dezvoltarea proiectelor de afaceri finanțate prin fonduri publice 

 



 

 

 

 

Trainerii și facilitatorii 

noștri 

Sunt experimentați profesioniști 

cu multă experiență în training si 

consultanță pentru întreprinderi 

pentru obtinerea de finanțări 

publice. Acest curs este creat  de 

Liliana Lucaciu și facilitat de o 

echipă cu excelente abilități de 

training. Profilele lor sunt 

prezentate în fișele de curs și pe 

pagina de internet LIDEEA. 

 

Mai multe informații 

www.lideea.eu  

secțiunea LIDZone 

 sau 

http://lideea.eu/LIDZone.html 

. 

Sau direct prin 

e-mail: training@lideea.eu  

Tel. fix: 0356.455.251  

Fax: 0356.455.252 

Tel. mobil: 0755.113.272;            

0755.086.574. 

 

 

 

 

 

 

Ce altceva ar trebui să știu 

 
Mod de derulare, calendar  
 
Cursul este online, folosind platforma de elearning LIDZone 
http://lideea.eu/LIDZone.html   
Vă rugăm să vizionați înregistrarile video disponibile pe platformă pentru a vedea în 
abordarea interactivă, adaptarea la nevoile de a aplica cunoștințele pe cazuri 
concrete, urmărirea rezultatelor învățării. 
 

Certificarea competențelor: se face prin sistemul propriu LIDEEA, participanții 
care finalizează cu succes cursul vor primi un certificat de absolvire LIDEEA. 

  
Prețul cursului: 200 Euro + TVA la cursul BNR de la data facturării. 
 

 
Mod de înregistrare:   
4  pași pentru a vă bucura de beneficiile cursului  
 

1. Înregistrarea. Transmiteți o solicitare de înscriere prin e-mail la adresa 
training@lideea.eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Veți primi un formular de înregistrare în format electronic și o factură 
proformă.  

3. Transmiteți prin e-mail formularul de înregistrare cu datele necesare înscrierii la 
curs și dovada efectuării plății. 

4. Primiți confirmarea înscrierii la cursul solicitat împreună                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
cu drepturile de accesare a cursului: nume utilizator și parolă. Înregistrați-vă 
conform instrucțiunilor și parcurgeți modulele cursului, folosind toate facilitățile 
de comunicare. 
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