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Context
Procedura de Selectare a Mentorilor se desfășoară în cadrul proiectului ”Business
Academy for Women”, Activitea : Asigurarea suportului de mentorat pentru femeile
antreprenoare. Suport în crearea și stabilirea de contacte cu alți antreprenori prin
intermediul rețelelor europene de business. Proiectul este implementat de Organizația
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în parteneriat cu Centrul
Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business.
Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană prin intermediul apelului de proiect
EuropeAid/151638/DD/ACT/MD –” Strenghtening the role of civil society in monitoring
buget support operations, lot 2: Strengthening role of civil society in improving Moldova’s
competitiveness aspects within a DCFTA context.”
CAPITOLUL I
Obiectivul general al concursului este: crearea unei baze de date a mentorilor care vor
oferi suport antreprenoarelor cu mai puțin experienta sau la început de cale și vor
contribui la creșterea rolului femeilor în inițierea și dezvoltarea businessului.
Obiectivele specifice:
•

•
•
•

identificarea antreprenoarelor de success, gata să ofere asistență
antreprenoarelor cu mai puțina experienta sau antreprenoarelor la început de
cale;
abilitarea profesională a antreprenoarelor prin preluarea experienței
profesionale de la mentori;
antreprenoarele admise la instruire sunt obligate să asigure prezența pe toată
durata instruirii;
în cadrul Componentei de Mentorat antreprenoarele vor primi setul de materiale
de instruire;

Componenta de instruire a mentorilor
•
•

participantele la instruire vor fi înscrise în baza de date a proiectului” Business
Academy for Women”, iar profilele lor vor fi plasate pe site-ul proiectului;
urmare cursului de instruire participantele vor fi testate pentru identificarea
potențialului de Mentor;
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•

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii v-a
încheia Contract privind oferirea asistenței de mentorat femeilor antreprenoare
beneficiare ale proiectului cu mentorii aprobati.

СAPITOLUL II
Criterii de eligibiltate a mentorilor:
•

•

În calitate de Mentori sunt invitate antreprenoarele care au fondat și gestionează
sau gestioneaza o întreprindere de succes, se bucură de autoritate și recunoștință
la nivel regional și național, cunosc foarte bine domeniul de activitate în care
activează, au un portofoliu care demonstrează dezvoltarea profesională și
personală continuă (participare la training-uri, seminare ș.a tipuri de instruiri).
În calitate de mentori nu sunt admise: persoanele, care gestionează întrepinderi
cu imagine negativă și activitate neperformantă pe piața locală /națională, nu
dezvoltă activitate de antreprenoriat.

Atribuțiile Organizatorului Concursului:
•

elaborează prezentul Regulament;

•

asigură desfășurarea procedurii de aplicare a Formularului precum și celei
de selectare a candidaților pentru oferirea serviciilor de Mentorat în
concordanță cu prezentul Regulament;

•

elaborează formularul de participare la Concurs, pe care candidații sunt
obligați să-l completeze;

•

plasează informația despre aplicarea la Program pe sursele informaționale
ale Organizației;

•

aprobă prin decizie componența nominală a echipei de evaluare in numar
de 5 persoane care vor evalua formularele de aplicare la concurs;

•

informează și invită pentru semnarea contractelor persoanele acceptate
pentru oferirea serviciilor în cadrul Programului de Mentorat (dupa
instruirea de mentorat).

•

plasează pentru informare pe pagina web Ghidul Mentorului (Anexa 1),
care stipulează condițiile de aplicare a componentei de Mentorat.
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Pentru selectarea potențialilor mentori se utilizează metoda ”Selectării analitice” care,
presupune studierea Formularelor, depuse la Concursul pentru selectarea mentorilor
(Anexa 2).
Modul de aplicare la Concurs:
•
•
•
•

pentru a participa la Concurs este necesar de a completa Formularul de aplicare
care permite formarea profilului fiecărei participante;
toate rubricile din Formular sunt obligatorii de completat;
responsabilitate pentru veridicitatea informației din Forumlarul de aplicare o
deține insusi Aplicanta;
formularul se aplică on-line.

Evaluarea Formularelor de Aplicare:
Obiectivul acestei etape este selectarea antreprenoarelor care dețin abilități profesionale
pentru acordarea consultanțelor și ghidarea potențialelor antreprenoare prin servicii de
mentorat, pentru a le admite la modulele de instruire a Mentorilor, organizate în cadrul
proiectului ”Business Academy for Women”.

•
•
•
•
•

evaluarea Formularelor de aplicare va fi realizată în baza grilei de evaluare, parte
componentă a acestui Regulament.
fiecare membru a echipei de evaluare completează individual grila de evaluare
(Anexa 3) pe care o semnează și o datează.
rezultatele fiecărui membru al echipei de evaluare sunt introduse în borderoul
general apoi se face media aritmetică pentru fiecare participant la Concurs.
in cazul egalității de puncte, prioritate va fi acordată candidatului cu experiență
mai mare în calitate de antreprenor pe piață.
punctajul minim de evaluare - 55 de puncte.

Comunicarea rezultatelor:
•
•

rezultatele Concursului vor fi anunțate prin intermediul poștei electronice
indicate în Formularul de Aplicare a candidatului;
lista persoanelor admise la instruire va fi publicată spre informare pe pagina web
a proiectului “Business Academy for Women” www.baw.odimm.md
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Anexa 1

Ghidul Mentorului
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Anexa 2

Formularul de Aplicare
a candidatului la concursul de selectare a mentorilor

1.Numele____________________________ Prenumele________________________________________

2. Data nașterii_________________________________________________________________________

3. Locul de reședință____________________________________________________________________

4. Locul de muncă, funcția________________________________________________________________

5. Date de contact : Tel_____________________________________e-mail:____________________________

6. Câți ani de experiență ca conducător (specialist)_____________________________________________

7. Nivelul de cunoaștere a limbilor străine, care____________________________________________________

8. Studii _________________________________________________________________________

9. Perfecționare profesională în ultimii 5 ani (cursuri, traininguri, seminare) (indicați anul,
tema, locul de formare)
______________________________________________________________________________________
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10. Obiectivele dvs. profesionale:

•

Identificați obiectivele apropiate și/sau pe termen lung la care sunteți orientați în
activitatea dvs. profesională:

•

Indicați în ce mod vă motivează activitatea profesională ca mentor (de ce doriți să faceți
acest tip de activitate), în opinia dvs.?

•

Ce fel de informație despre dvs. ați dori să adăugați, care v-ar caracteriza ca mentor?

11. De ce ați decis să participați la concursul de selectare a mentorilor?

12 . Datorită căror activități vă veți stradui să atingeți principalele realizări în calitate de
mentor:

Confirm că datele prezentate de mine în acest chestionar sunt corecte.

___________________________________________
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”____” _______________ 20____

( Semnătura, numele, prenumele)

Anexa 3:

Grila de evaluare pentru selectarea antreprenoarelor care vor exercita activitatea
de mentor

Nr.

Indicator

Punctaj

1

Motivatia de a deveni mentor

5

2

Existența studiilor superioare sau postuniversitare

10

3

20

4

Experiența în domeniul antreprenoriatului/cunoașterea businessului practic
Orientată spre dezvoltarea personală (participarea în training-uri,
seminare, etc.)

5

Motivatie pentru dezvoltarea altor persoane

20

6

Performanțele propriei afaceri

20

7

Lider

15

TOTAL

100
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