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EVALUARE NIVEL ELEMENTAR 

 

Pregătirile care se vor desfășura vor viza două grupe de candidați: 

• persoane din instituții academice; 

• persoane din mediul antreprenorial/de afaceri. 

 

În Modulul 1, instituțiile partenere sunt așteptate să definească nivelul elementar al 

acestor cunoștințe și competențe necesare pentru a se alătura pregătirilor. Aceste 

elemente de bază vor fi definite proporțional cu cerințele finale și vor fi elaborate 

simultan cu Modulele 2 și 3, respectând conținutul și lungimea acestora din urmă. 

Obiectivul acestui instrument de evaluare este de a evalua nivelul inițial al cunoștințelor 

și competențelor candidaților care doresc să participe la programul de formare. 

În faza de recrutare, candidații vor primi informații despre pregătiri și așteptările de la 

aceștia. Anunțul de recrutare va specifica procedura de înscriere. Candidații vor trebui să 

trimită un CV și să completeze formularul de înscriere. Candidații preselectați vor lua 

parte la interviuri individuale față în față sau video. 
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Procedura de evaluare a nivelului elementar 

 

1. Analizarea CV-ului  

Cursanții sunt pre-selectați pe baza informațiilor din CV-ul lor. Instrumentul de evaluare 

pentru analiza CV-ului stabilește criteriile de admitere (mai ales criteriile formale, ca de 

exemplu educația și experiența profesională). 

Criteriile care urmează a fi evaluate în etapa de analiză a CV-ului sunt: 

 

A. Criterii minime 

1. Licență în afaceri și 1 an experiență în afaceri 

sau 

2. Licență în alte domenii și cel puțin 3-5 ani experiență în afaceri 

 

B. Criterii suplimentare pentru clasificarea candidaților (fiecare candidat va primi între 1 

și 5 puncte pe fiecare criteriu. Punctajul final pentru CV este calculat prin suma 

punctelor). 

1. Experiență în consultanță, în calitate de consilier timp de ... ani, în domeniul (finanțe, 

contabilitate, producție, drept, aprovizionare, resurse umane etc.) 

2. Experiența în IMM-uri 

- în calitate de proprietar timp de ... ani 

- în calitate de acționar timp de ... ani 

- experiență în cadrul întreprinderii familiale. Vă rugăm oferiți mai multe detalii cu privire 

la experiența dvs................................................................................................. 

3. Participarea la programe formale și informale de pregătire/cursuri/de dezvoltare 

legate de consultanță/ mentorat/management. 
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2. Formular de înscriere 

 

Scopul formularului de înscriere este de a obține informații cu privire la cunoștințele 

participanților pe probleme de afaceri. Această etapă are ca scop asigurarea 

(auto)evaluării competențelor hard și soft necesare unui mentor. 

 

A. Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări: 

1. De ce doriți să participați la acest program de mentorat? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

2. Care este rolul unui mentor într-un proces de mentorat? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

3. Care vă așteptați să fie rolul unui cursant în acest program de mentorat? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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B. Oferiți mai multe detalii cu privire la experiența dvs în următoarele domenii: 

Analizarea mediului de afaceri 

 

 

 

Strategiile de afaceri 

 

 

 

Managementul financiar 

 

 

 

Investiții 

 

 

 

Managementul resurselor umane 

 

 

 

Marketing 

 

 

 

Logistică 

 

 

 

Lanțul valoric 

 

 

 

Activități de inovare 
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3. Interviu 

Etapa finală a evaluării se va baza pe interviul individual (față în față, sesiune video 

online sau la telefon). 

Scopul interviului este de a verifica motivația și atitudinea solicitanților. 

Interviul va începe cu o scurtă prezentare introductivă a intervievatorului și explicarea 

scopului discuției telefonice/on-line. 

1. Vă rugăm să vă prezentați pe scurt și experiența dvs. profesională. 

2. De ce doriți să participați la acest program de mentorat? Cum veți beneficia de pe 

urma acestui program de mentorat? 

3. Care sunt principalele calități care vă recomandă să deveniți un bun mentor? 

4. Care sunt principalele provocări cu care vă așteptați să vă confruntați ca mentor? 

5. Cum se raportează programul de mentorat la viitoarele dvs. planuri profesionale / 

carieră? 

6. Cum vă poate ajuta experiența dvs. în afaceri să câștigați legitimitate ca și cursant? 

7. Gândiți-vă la o situație în care un membru al echipei dvs. nu s-a ridicat la nivelul 

așteptărilor. Ce ați făcut? 
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