
 

Direcția de Instruire, Formare și Perfecționare Profesională a Camerei de 
Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează cursul de 

SPECIALIZARE autorizat 

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE  
FINANCIARE ȘI JURIDICE  

 

Grup Țintă: 
Cursul se adresează: 

 cu prioritate celor care doresc să aplice pentru Programele START-UP 
NATION și FEMEIA ANTREPRENOR 2022, ai căror beneficiari trebuie 
să urmeze un curs de Competențe Antreprenoriale pentru a obține punctaj. 

 celor care doresc înființarea unei societăți și vor să cunoască forma 
potrivită și implicațiile acesteia;  

 celor care vor să dezvolte abilitatea de a pune în practică idei de afaceri; 
 celor care vor să înființeze o afacere; 
 celor care au nevoie de certificare în vederea diferitelor finanțări europene 

sau naționale; 
 celor care vor să cunoască modul de organizare a timpului și activităților 

din cadrul firmei; 
 celor care vor să cunoască lucrurile importante înainte de a începe o 

afacere și imediat ce au început-o; 
 celor care vor să elaboreze un plan de afacere; 
 celor care vor să identifice nevoile pe piața afacerilor; 
 celor care vor să cunoască legislația specifică mediului de afaceri; 
 celor care vor să dezvolte comunicarea cu asociații, partenerii de afaceri și 

angajații. 

 

14.02.2023 – 27.02.2023 
Acest curs vizează: 
 

 dezvoltarea abilităților de transformare a 
ideilor de afaceri în acţiuni concrete; 

 furnizarea tuturor informațiilor referitoare la 
mediul de afaceri și oportunitățile existente; 

 elaborarea unui plan de afaceri și punerea în 
aplicare a acestuia; 

 derularea și dezvoltarea unei afaceri de succes. 

 

Reduceri:  
10 % pentru membri CCIAT 
20 % pentru șomeri în baza adeverinței de somaj 
                                   Reducerile nu se cumulează!!!!! 

10 zile (40 ore) 

16 ore pregătire teoretică 
24 ore pregătire practică 

 

Centrul Regional de Afaceri al 
CCIAT (B-dul Eroilor de la 

Tisa nr.22) / Online 
1000 lei 

 

 

 

 

 

Autorizat în concordanță cu cerințele Programelor  

 START-UP NATION 2022 și FEMEIA ANTREPRENOR 2022 

 

Important!!!: 
 

În baza Grilei de evaluare pentru Programul Start Up 
Nation 2022, secțiunea Criterii/Criterii aferente 
cursurilor de pregătire antreprenoriala, punctul 
E1"Asociatul/acționarul firmei a urmat o formă de 
pregătire antreprenorială sau prezintă dovada absolvirii 
până la momentul decontului " primește 5 puncte. 
Finalizarea programului de formare profesională este 
menționată în grila de evaluare la secțiunea Criterii de 
departajare pentru punctaj egal, drept criteriu de 
departajare în caz de punctaje egale 

 


