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I. Prezentare Metodica 
 

Într-o piață a muncii cu cinci generații diferite de angajați, programele de 

învățare tradiționale nu mai pot avea rezultatele cerute, iar cursurile personalizate și 

soluțiile mobile de învățare sunt opțiuni pe care Edukado le propune pentru persoane 

care vor să devină cu adevărat bine instruite.  

Edukado reprezintă o companie tânără pe piața românească a cărui nucleu s-a 

format însă în jurul unei echipe experimentate, dinamice și dornice de a împărtăși din 

expertiza acumulată. 

Conceptul sau brandul Metodica a fost creat de compania Edukado ca urmare a 

specificului obiectului de activitate și specificului arealului în care își desfășoară 

activitatea, respectiv orașul Cluj Napoca, cel mai mare centru universitar din Transilvania 

și mediu profesional în continuă expansiune. 

 

Misiune 

Metodica este furnizor privat de formare profesională care deține acreditări și 

autorizații pentru o gamă variată de cursuri necesare oricărei organizații în care membrii 

săi respectă și urmează principiul învățării pe tot parcursul vieții. 

În vederea realizării misiunii sale, Metodica oferă formare profesională, 

consultanță antreprenorială, cursuri de specializare și contribuie la creșterea 

performanței organizațiilor, a indivizilor, la promovarea antreprenoriatului în rândul 

comunităților și în special a tinerilor, precum și la dezvoltarea programelor de internship 

pentru studenți. 

 

Metodica poate furniza : 

 servicii complete de consultanţă pentru accesarea de fonduri structurale 

 studii de piață; 

 planuri de afaceri şi strategii de dezvoltare durabilă; 

 soluții integrate pentru managementul proiectelor cu fonduri europene pentru 

organizații din diverse domenii, atât din sectorul public cât și din cel privat. 
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II. Pasul spre Antreprenoriat 
 

2.1. Proiectul ”Claudiopolis” – orașul tinerilor. Program de practică pentru elevi și 

studenți în domeniul științelor socio-umane” 

 

Proiectul ”Claudiopolis – orașul tinerilor. Program de practică pentru elevi și 

studenți în domeniul științelor socio-umane” a fost în concordanță cu obiectivele 

Metodica, constând într-un sistem de internship pentru 15 studenți ai Universității Babeș – 

Bolyai în cadrul companiei. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin 

POSDRU 2007-2013. 

În cadrul acestui proiect, Metodica a fost partener de practică și a avut rolul de a 

dezvolta instrumente inovative de simulare antreprenorială și managementul carierei 

pentru a crește nivelul de ocupabilitate al elevilor din ciclul liceal (clasele XI-XII) de la 

profilul de studii socio-umane și studenților (nivel licență și master) de la Facultățile de 

Studii Europene; Istorie și Filosofie; Psihologie și Științe ale Educației. 

 

Stagiul de practică a fost 

organizat în conformitate cu 

planurile de învățământ în grupe 

de lucru iar activitatea acestora 

în cadrul partenerului de practică 

Metodica a constat în 

dezvoltarea metodelor inovative 

pentru cunoașterea domeniului 

de activitate și înțelegerea 

specificul organizației Metodica; 

identificarea naturii și a 

conținutului serviciilor ofertate de organizație și activitățile specifice derulate; 

familiarizarea cu rigorile şi cerințele organizației; dobândirea abilităților practice de 

analiză, sinteză și elaborare documentație specifică de proiect precum și alte activități 

specifice pentru atingerea obiectivelor Metodica. 

 

 

 



 5                                                                                       Raport de activitate  2015 – Edukado SRL 

Pentru mai multe detalii, vizitați: http://granturi.ubbcluj.ro/claudiopolis/ 

 

Titlul proiectului: ”Claudiopolis” – orașul tinerilor. Program de practică pentru elevi și 

studenți în domeniul științelor socio-umane” 

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, Axa 2, DMI 2.1. 

Buget total: 2.159.975,40 lei 

Beneficiar: Universitatea Babeș - Bolyai Cluj Napoca 

Regiunea de implementare: Nord Vest 

 

Feedback-uri 

”Am efectuat stagiul de practică aferent primului an de studiu în cadrul firmei 

Edukado. Asemenea oricărui student neexperimentat, emoțiile, curiozitatea, dar și 

entuziasmul au fost prezente încă de la început, așteptând cu nerăbdare să descopăr ce 

se află în spatele ușilor unei asociații, unei firme care își desfășoară activitatea în 

domeniul în care am ales să mă specializez. Echipa cu care am avut plăcerea să lucrez 

este una tânără, dinamică, formată din oameni cu idei inovative, orientați în permanență 

spre progres și dezvoltare, care și-au manifestat dorința și interesul de a ne ajuta să ne 

familiarizăm cu procesul scrierii și implementării de proiecte, făcând experiența de 

practică extrem de utilă și plăcută. Această experiență, în urma căreia am început o 

activitate de voluntariat în cadrul aceleiași firme, s-a dovedit a fi un pas important spre 

viitorul meu profesional, dobândind cunoștințe și deprinderi practice, care împreună cu 

baza teoretică din timpul anilor de studiu, vor contribui la integrarea mea pe piața muncii, 

odată cu absolvirea facultății. Mai mult decât acumularea de experiență, desfășurarea 

acestui stagiu de practică mi-a confirmat faptul că facultatea pe 

care o urmez este cea mai potrivită opțiune pentru mine și că o 

carieră în acest domeniu este ceea ce îmi doresc în viitor.”  

Andrada Popescu, (student Claudiopolis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://granturi.ubbcluj.ro/claudiopolis/


 6                                                                                       Raport de activitate  2015 – Edukado SRL 

 ”Experiența mea la Edukado a fost una cu adevărat plăcută .In primul rând, m-a 

impresionat faptul ca am fost tratata cu aceeași importanta si respect ca orice alt angajat 

. In al doilea rând , am avut șansa de a-mi pune in practica cunoștințele. Mai mult, mi-am 

îmbunătățit abilitățile de comunicare: a trebuit sa lucrez in echipa, să pun si sa răspund la 

întrebări, sa îndeplinesc task-uri, cu alte cuvinte, sa câștig încredere in abilitățile mele 

profesionale.  

A fost o experiența frumoasa, pe care aș repeta-o oricând, si 

consider că un internship poate fi varianta cea mai buna pentru un 

începător, deoarece iți oferă oportunitatea de a acumula 

experiența pentru o viitoare cariera .”  

 Pescaru Cezarina, (student Claudiopolis)  

 

 

 

 

"Experiența în cadrul firmei Edukado a fost un prim pas spre a înțelege ce 

înseamnă un proiect POSDRU, pentru a învăța cum se lucrează cu oamenii și care sunt 

pașii derulării unei astfel de activități la o scară înaltă. Pe lângă toate informațiile pe care 

le-am acumulat, am avut ocazia să întâlnesc oameni excepționali, care au fost dornici să 

mă învețe și să mă îndrume, dar mai ales care m-au inspirat. Pentru mine, această 

experiență a dat naștere dorinței de a învăța mai multe despre proiectele POSDRU și de a 

organiza pe viitor unul." 

Stratone Madalina Elena, (student Claudiopolis)  
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2.2. Proiectul  ”Antreprenoriat  sustenabil  pentru tinerii  din  regiunile  Nord    
Vest și Vest ”  

 

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale 

persoanelor cu vârsta între 18 - 35 ani din Regiunile Nord-Vest și Vest care au dorit să 

dezvolte o activitate independentă prin înființarea de noi întreprinderi (subvenționate 

după întocmirea unor planuri de afaceri fezabile și viabile) în vederea creșterii sustenabile 

a ratei de ocupare pe piața muncii. 

 

 

Metodica  (partener în cadrul proiectului) a avut un rol decisiv în  sprijinirea  celor 

20 de start-up-uri subvenționate, din cele 46 întreprinderi finanțate în cadrul proiectului, 

unde tinerii antreprenori au beneficiat de sprijin acordat sub formă de consultanță privind: 

- achizițiile;  

- recrutarea personalului;  

- materialele de informare 

și publicitate;  

- consiliere în domeniul 

antreprenorial;  

- monitorizare pentru 

implementarea cu succes a 

planului de afaceri.  

 

 

http://www.metodica.ro/antreprenoriat-sustenabilitate
http://www.metodica.ro/antreprenoriat-sustenabilitate
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Grafic Nr. 1 – Indicatori realizați în cadrul proiectului 

 

Rezultatele partenerului Metodica în cadrul proiectului: 

 60 de persoane consiliate, inclusiv consultanță online; 

 20 Start-up-uri monitorizate, cărora li s-a oferit consultanță pentru implementarea 

cu succes a planului de afaceri și sustenabilitate pe termen lung pe parcursul 

derulării proiectului; 

 peste  60 de materiale  de informare și publicitate privind oportunități de finanțare 

și promovare online; 

 crearea unui modern Centru de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor (CSDA); 

 

În cadrul acestui proiect 

Metodica a înființat un 

Centru de  Sprijin  pentru 

Dezvoltarea Afacerilor 

(CSDA), un spațiu 

modern și echipat 

corespunzător a cărui 

funcționalitate este 

dovedită prin activitățile 

de: 

 organizarea unor 

seminarii de specialitate în domenii de interes pentru participanți și beneficiari; 

92 
46 

420 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Locuri de muncă Start-up-uri 
înființate 

Cursanți - 
Dezvoltarea 

competentelor 
antreprenoriale 

Indicatori realizați în cadrul  proiectului 



 9                                                                                       Raport de activitate  2015 – Edukado SRL 

 oferirea serviciilor de consultanță privind oportunități de finanțare cu fonduri 

europene; 

  consiliere, sprijin pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor, formare profesională, 

activități de asistență și post-asistență în inițierea afacerilor; 

 

 
 

Pentru mai multe detalii, vizitați: http://posdru31.ccicj.ro/  

 

Titlul proiectului: ” Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile Nord Vest și Vest” 

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, Axa 3, DMI 3.1. 

Buget total: 5.810.378 lei 

Beneficiar: Camera de Comerț si Industrie Cluj 

Regiunea de implementare: Nord Vest și Vest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://posdru31.ccicj.ro/
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Follow-up  

 

”Colaborarea cu echipa Metodica 

Mulțumesc mult pentru sprijinul acordat pe tot parcursul 

proiectului! A fost de mare ajutor să mi se răspundă în timp 

util la toate întrebările (chiar de mai multe ori la aceeași 

întrebare uneori :) ). O sa va recomand cu mare drag în 

continuare și sper să mai colaborăm! Sunteți profesioniști și 

acest lucru se vede în relația cu clienții.”  
 

Maghiu Claudia – TOSMEDIA PRODUCTIONS SRL-D 

 

 ”Salut. 

Vreau sa mulțumesc celor de la Edukado pentru sprijinul oferit în cadrul 

proiectului, prin explicațiile clare si concise, pentru adaptabilitate si pentru modul in care 

au reușit sa transmită într-un mod coerent si cursiv toate solicitările aflate într-o continua 

transformare si modificare. 

De asemenea mulțumesc pentru promptitudinea si 

disponibilitatea cu care au răspuns solicitărilor mele (telefonice 

sau pe email). 

Ca si element care ar aduce o îmbunătățire aș menționa 

posibilitatea de a-și extinde serviciile si spre Satu Mare, prin 

asigurarea unei prezente/ședințe săptămânale (sau măcar 

bilunare) in cadrul unor proiecte viitoare. 

Mersi mult si va doresc Sărbători Fericite.” 
 

Sergiu Dan Petru Barbus  - Party Pics SRL-D 

 

 

”Colaborarea cu METODICA a reprezentat un sprijin real, atât 

pentru construcția start-up-ului JULIES EVENTS, cât și pentru 

consolidarea acestuia. Implementarea unui proiect finanțat din 

fonduri europene necesită o serie de etape mai complicate, iar 

experiența, profesionalismul și disponibilitatea echipei de a oferi 

ajutor au transformat acest proces formalist într-unul simplu și 

eficient.” 

Iulia Flavia Miron - Julies Events SRL-D 
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” În primul rând vreau să mulțumesc echipei pentru sprijinul și 

răbdarea de care au dat dovadă în proiectul 3.1 POSDRU. Au 

reușit să soluționeze situațiile problematice, mi-au oferit 

răspunsuri în orice situație, chiar dacă am avut foarte multe 

întrebări de începător în legătură cu proiectul. Au dat dovadă 

de eficiență și profesionalism pe toată desfășurarea 

proiectului! ” 

Bencze Fruzsina - Studio di Restauro SRL-D 
 
 

 

 

„ Colaborarea cu Metodica în cadrul proiectului “Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii 

din regiunile NV și V” a fost și este în continuare una utilă și plăcută în același timp. Am 

interacționat cu o echipă tânără și dinamică alături de care am putut dezbate într-un mod 

creativ oportunitățile din cadrul proiectului, având totodată un mod de abordare matur și 

profesionist.  Bine informați, mi-au oferit răspunsuri la întrebările care s-au ivit pe parcurs 

și mi-au prezentat opotunități de dezvoltare în cadrul unor noi 

programe aflate în curs de implementare, care au fost 

prezentate din timp în cadrul unei sesiuni de informare. Consider 

benefica și oportună aceasta colaborare atât pentru proiectul 

meu actual cât și pentru viitoarele proiecte”. 

 

Andrei Cismaru – CISCOSAN SRL-D 

 

 

 

 

2.3. Proiectul ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri” 
 

Proiectul în care Metodica a fost implicat ca partener a avut ca scop crearea, 

dezvoltarea și implementarea unor măsuri de sprijin și instrumente inovative, care vor 

contribui la facilitarea identificării unui loc de muncă și reducerea șomajului în rândul 

tinerilor din Regiunile Nord Vest și Vest. 
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Grupul țintă al acestui 

proiect a fost format din elevii 

înmatriculați în sistemul național 

de învățământ secundar din 

Regiunile Nord Vest și Vest, 540 

elevi care au participat la 

activități specifice firmelor de 

exercițiu și care ulterior au 

înființat 110 firme.  

 

Pentru aceștia experții Metodica au derulat diverse activități și seminarii în cadrul școlilor 

din Regiunea Nord Vest privind:  

 informarea și conștientizare privind avantajele inițierii/administrării unei afaceri și 

adaptării la cerințele actuale de pe piața muncii; 

 dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii în sprijinul 

unei tranziții mai facile de la școală la viața activă;  

 importanța dezvoltării și înființării unor instrumente sustenabile și metode 

inovative de sprijin pentru asigurarea tranziției de la scoală la viața activă;  

 dezvoltarea cunoștințelor, competentelor și abilităților necesare  pentru a deveni 

antreprenor sau un bun angajat; 

 

 

Pentru mai multe detalii, vizitați: http://posdru21.ccicj.ro/ 

Titlul proiectului: Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri 

Sursa de finanțare: POS DRU 2007-2013, Axa 2, DMI 2.1. 

Buget total: 2.458.428 lei 

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Cluj 

Regiunea de implementare: Nord Vest și Vest 

 

http://posdru21.ccicj.ro/
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III. Formarea Profesională Continuă – pași înainte spre calitate  
 

Formarea Profesională Continuă (FPC) este o altă activitate pe care Metodica o 

desfășoară, oferind cursuri de specializare acreditate ANC.  Prin activitatea de formare 

sau programele de dezvoltare, Metodica dorește transmiterea de cunoștințe, 

îmbunătățirea performanței și dezvoltarea unor abilități specifice care se asigure 

creșterea și diversificarea competențelor profesionale. 

Perfecționarea, eficiența, și specializarea celor cinci generații diferite de angajați, 

cât și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt obiectivele pe care 

membrii echipei Metodica le propun pentru persoanele care vor să devină cu adevărat 

bine instruite. 

 

3.1. Specializarea Evaluator Proiecte 
 

Cursul de Evaluator Proiecte este 

acreditat ANC pentru compania 

EDUKADO, care prin brandul 

Metodica va pune la dispoziția 

doritorilor un curriculum și o 

abordare inovativă pentru  

evaluarea unui proiect propus spre 

finanțare nerambursabilă.  

   Pe parcursul celor 40 ore de curs 

organizate în cinci module 

participanții  vor deprinde 

competențe pentru: 

 estimarea și planificarea 

resurselor, a costurilor necesare 

evaluării, corelarea propriei 

planificări cu cerințele impuse de 

finanțator; 

 cunoașterea noțiunilor de 

bază și  noțiunilor specifice privind 
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proiectele și evaluarea proiectelor   (cadru instituțional, programe specifice 2014-

2020: POCU, POCA, POC, PNDR, Fonduri Norvegiene etc); 

 utilizarea instrumentelor de evaluare (ex. ASEP – evaluare POSDRU, sistemul 

informatic folosit de AFCN); 

 organizarea procesului de evaluare a proiectelor din punct de vedere   

al resurselor materiale, financiare și al timpului; 

 evaluarea pe baza unor criterii obiective privind: verificarea conformității 

administrative, a eligibilității proiectelor, solicitanților, verificarea tehnică și 

financiară a proiectelor; 

 consemnarea rezultatelor evaluării aplicațiilor de finanțare în: grile de   

verificare administrativă și a eligibilităţii, grile de evaluare tehnico-financiară, grile 

de evaluare strategică – după caz; 

 asumarea condițiilor de integritate profesională  (coduri deontologice, 

identificarea modalităților de comunicare cu alţi evaluatori de aplicații de 

finanțare, exemple de bună practică europene); 

 

3.1.1. Curs Evaluator Proiecte Cluj Napoca  - Seria 1 
 

Cluj Napoca a fost primul oraș în care echipa de la Metodica a promovat cursul 

de Evaluator Proiecte,  curs acreditat ANC (cod COR 241263) și a dat startul primei grupe 

de cursanți.  Aceștia au provenit în special din cadrul instituțiilor de stat (OI POSDRU), 

mediul universitar (Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca), dar și din mediul privat, 

companii și ONG-uri cu specific. 
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În 14.11.2015 Metodica a demarat cursul de specializare Evaluator Proiecte, 

conform autorizării cu Nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare 

profesională a adulților 12/970/15.05.2015, curs la care au participat 27 de persoane și 

care s-a desfășurat în sala de conferințe Neptun,  a  Hotelului Univers T, Str. Alexandru 

Vaida Voevod, nr. 53 – 55 din Cluj Napoca.  Cursul a fost susținut de către un trainer 

autorizat, expertul evaluare Tunde Csata. 

 

 

În data de 07.12.2015 primă grupă de Evaluatori Proiecte a cursului cu același 

nume desfășurat de Metodica, a susținut examenul de evaluare finală, prilej în care 

cursanții au avut oportunitatea să își pună în valoare cunoștințele dobândite și abilitățile 

de evaluare, obținând punctaje mari din partea comisiei de evaluare. 

 

Feedback cursanți 

 

” In ceea ce  privește cursul de Evaluator Proiecte am întâlnit oameni faini, traineri 100% 

prezenți, transparență, interacțiunea dintre traineri și cursanți a fost destinsă și benefică, 

căldura cu care s-au transmis informațiile și lămuririle necesare ne-au ajutat foarte mult 

să înțelegem cum se face evaluarea.” 

 

” Abordarea cursului a fost una practică, răspunsurile formatorilor au fost pertinente și  a 

existat foarte multă interactivitate.” 
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” Mi-a plăcut foarte mult organizarea modulelor cursului, abordarea și modalitatea de 

evaluare a mai multor programe operaționale, precum și experiența și competitivitatea 

lectorilor” 

 

” Am apreciat foarte mult programa cursului, analiza și evaluarea concretă a unor 

proiecte, și de asemenea lucrul pe grupe ” 

 

” Cele mai importante aspecte ale cursului de Evaluator Proiecte pe care le-am remarcat 

au fost metodele alese pentru prezentarea materialului, tipul de abordare și discuțiile 

deschise.” 

 

” Am apreciat în cadrul cursului atitudinea și profesionalismul lectorilor, interactivitatea și 

degajamentul discuțiilor și detaliile în organizare. Faptul că s-au evaluat în practică 

programe de interes pentru mine, a fost un lucru foarte bun.” 
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3.1.2. Curs Evaluator Proiecte Cluj Napoca  - Seria 2 
 

Promovarea continuă în 

mediul online și offline la nivelul 

municipiului Cluj Napoca s-a 

dovedit a fi eficientă, gradul de 

interes pentru cursul de 

Evaluator Proiecte a fost ridicat, 

iar cerințele venite din partea 

persoanelor au avut ca rezultat 

înregistrarea unei noi grupe de 

cursanți.  

07.12.2015 a reprezentat data de începere a cursului de specializare Evaluator 

Proiecte – Seria 2,  activitățile desfășurându-se într-una din sălile APM Cluj Napoca 

(Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj) Str. Avram Iancu, nr. 52, Cluj Napoca. Cursul s-a 

desfășurat pe o perioada de 2 săptămâni, cu intervale orare programate atât în week-end 

cât și în timpul săptămânii, iar lectorul a fost  Tunde Csata – expert evaluare. Cursanții 

celei de a doua serii a cursului provin din  aceleași medii: unități de  învățământ, instituții 

publice, companii 

private și ONG-uri cu 

specific în scrierea și 

implementarea de 

proiecte cu finanțare 

nerambursabilă. 

 

19.12.2015 a 

fost data programată 

pentru examenul 

susținut de cei 22 de 

cursanți Evaluator Proiecte în Cluj Napoca. Aceștia nu au întâmpinat probleme pe 

parcursul celor două probe (teoretică și practică) și în urma bagajului de cunoștințe 

acumulat pe parcursul orelor de curs au promovat examenul, devenind evaluatori. 
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Feedback cursanți 

 

Cu zâmbetul pe buze o cursanta promoția 14 Noiembrie 2015 – 28 Noiembrie 2015 

ne mărturisește: 

” Sincer e foarte tare cursul! Felicitări! Mi-am schimbat viziunea despre cum trebuie 

sa fie un curs .....a depășit nivelul așteptărilor. Cursurile la care am mai participat erau doar 

comerciale...” 
 

” Siguranța de sine, bune abilități legate de gestionarea informațiilor, pregătirea 

profesională și autenticitatea în expunerea informațiilor care au acoperire practică, 

experiență sunt atuurile acestui curs de Evaluator Proiecte.” 

” Au fost oportune diversitatea cererilor de finanțare evaluate, materialele de curs, 

organizarea punctuală și corespunzătoare a pauzelor de cafea, și accesul la laptop 

pentru evaluarea aplicată a bugetelor.” 

 

” Componentele practice ale cursurilor, clarificarea unor concepte specifice și atitudinea 

deschisă a formatorilor au fost punctele forte ale acestui curs.” 

 

” Am fost încântat de partea în care s-au evaluat proiectele culturale pe AFCN, iar 

activitățile practice au definit noțiunea de curs din perspectiva mea.” 

 

” Printre cele mai importante aspecte ale acestui curs au fost munca în echipă, explicațiile 

pertinente date de către formator, transpunerea în practică a elementelor teoretice și 

experiența relevantă a formatorilor.” 

 

” Am învățat lucruri noi, care o să mă ajute și care o sa le pun în practică, toate acestea s-

au desfășurat într-o atmosferă foarte degajată cu discuții libere, la subiect.” 

 

” Mi-a plăcut faptul că la fiecare întâlnire am repetat ceea ce am învățat până atunci, 

exercițiile au fost practice și s-au desfășurat într-o atmosferă deschisă.” 

” Relevant, util, practic și de actualitate!”  
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IV. Implicare socială și culturală 
 

4.1. Responsabilitatea socială  - prioritate Metodica 
 

Încă de la înființare Metodica și-a propus printr-o strategie bine definită 

înțelegerea și dezvoltarea conceptului de implicare socială și buna aplicare a acestuia în 

practicile de afaceri. În mediul de afaceri se disting cinci forme de implicare socială: 

guvernarea corporatistă, filantropia corporatistă, responsabilitatea socială corporatistă 

(CSR), antreprenoriatul social și civismul corporatist, forme în care Metodica s-a implicat 

pe tot parcursul anului 2015 și care au avut efect pozitiv asupra imaginii companiei. 

Activitățile privind implicarea socială desfășurate de Metodica la nivelul orașului 

Cluj Napoca în 2015 au avut ca scop și obiectiv pregătirea candidaturii municipiului Cluj - 

Napoca la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, precum și implicarea în 

antreprenoriatul social la nivelul comunității. 

Activitățile de antreprenoriat social au constat în susținerea artiștilor, designerilor 

aflați la debut pentru creșterea bunăstării societății prin mentorat din domeniul 

finanțărilor nerambursabile, management financiar, management de proiecte (PM) și 

folosirea eficientă a resurselor pentru a stabili un impact social cât mai mare; 

Pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2015 am oferit sprijin pentru: 
 

 Las Floristas http://www.lasfloristas.ro/ 

 https://www.behance.net/raduabraham -Radu Abraham  

 https://www.facebook.com/Artisallwehave/?fref=ts- Hungry Hearts Project 

 

 
Luna decembrie 2015 a 

fost foarte încărcată din punct de 

vedere al evenimentelor sociale, 

culturale și economice, iar 

Metodica s-a implicat activ în 

susținerea industriilor creative, a 

tinerilor care își doresc să dezvolte 

o afacere și să se implice social, 

precum și susținerea start-up-urilor 

prin activități de mentorat, 

consiliere și consultanță.  

 

http://www.lasfloristas.ro/
https://www.behance.net/raduabraham
https://www.facebook.com/Artisallwehave/?fref=ts
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 14.12.2015 – Metodica a participat la Transilvania DemoDay eveniment organizat 

la Cluj Business Center. Centrul de antreprenoriat Startup Transilvania împreună cu 

acceleratorul de afaceri www.SprintPoint.ro și rețeaua Business Angels România au 

organizat acest eveniment pentru a promova investițiile în startup-urile tehnologice și 

inovative din regiunea Transilvaniei. 

 

Rolul Metodica a fost de susținere a IMM-urilor, echipelor de antreprenori 

creativi, departamentelor de cercetare și spin-off-urile tehnologice din cadrul 

companiilor locale care și-au prezentat afacerile în fața investitorilor, presei și a 

comunității. De asemenea, ne-am angajat să oferim susținere prin mentorat în domeniul 

finanțărilor nerambursabile, management financiar și management de proiecte.  

 
4.2. Metodica implicată activ în dezvoltarea culturală 
 

Implicarea culturală poate fi  considerată o formă de implicare socială și 

reprezintă fundamentul unei companii cu valoare adăugată, atât la nivel național cât și 

internațional. Metodica și-a propus din faza incipientă implicarea în proiecte culturale și 

facilitarea acestora pentru societate prin specialiștii pe care îi are și cu care colaborează. 

Această implicare nu a fost aleasă în baza raționamentului de tip cost-beneficiu, ci  a fost 

http://sprintpoint.ro/en/
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o alegere  de tipul Good Corporate Citizenship, de asigurare a vizibilității dincolo de 

branding, reputaţie și simpatie 

Metodica a implementat activități pentru creșterea expertizei și profesionalismului 

sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaționale a operatorilor culturali clujeni și 

dezvoltarea sectorului creativ. 

În parteneriat cu Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale (ASDR) din Dezmir, 

localitate aflată în vecinătatea municipiului Cluj Napoca, Metodica a dezvoltat conceptul 

de ”Șezătoare Domnească”. Acest concept își propune o incursiune în tradițional, 

întoarcerea la tradiții prin implicarea în ateliere (workshop-uri) de țesut folosind deșeuri 

textile, preșuri și haine care nu se mai folosesc, olărit, lecții de modelaj, pictură (pictură pe 

pânză, pictură lemn, ghivece, farfurii, sticlă ) precum și dans popular, acestea având și  

caracter social. 
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V. Dezvoltarea online. Audiență. Publicitate. Marketing  
  

5.1. Dezvoltarea online 
 

Site-ul Metodica este gestionat intern de către compartimentul comunicare și 

promovare, structură care face parte din organigrama companiei. Serviciul cuprinde zona 

de online care se dezvoltă în conformitate cu tendința generală de dezvoltare de pe 

piața social-media. Este un web site cu conținut profesionist 

Principalele realizări ale anului 2015 în zona de online, au fost:  

 lansarea site-ului www.metodica.ro, brandul companiei Edukado care descrie 

punctual activitățile din cadrul companiei și serviciile pe care aceasta le poate 

presta. 

 lansarea și promovarea brandului Metodica pe rețeaua de socializare Facebook. 

 Crearea grupului iStart by Metodica –pe pagina de socializare Facebook, din 

care fac parte start-up-uri cu sediul în Regiunile de dezvoltare Centru și 

Nord-Vest a cărui scop este o comunicare mult mai eficientă și  rapidă în 

vederea identificării unor oportunități de afaceri, finanțări nerambursabile și 

conceperea de planuri de afaceri sustenabile; 

 
 

 Crearea grupului iPlan by Metodica - în sprijinul elevilor implicați în cadrul 

proiectelor implementate de Metodica cu rolul de a sprijini această categorie 

de persoane în dezvoltarea spiritului antreprenorial și identificarea unor surse 

de  finanțare pentru tineri debutanți, consiliere și consultanță antreprenorială. 

 

http://www.metodica.ro/
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 Crearea și dezvoltarea Social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube, 

Flickr, Pinterest, toate aceste medii sociale 

facilitează accesul la informații și în același 

timp contribuie la crearea unei imagini, a 

unei percepții asupra realității, în vederea 

promovării serviciilor și activităților derulate 

de Metodica. Cu ajutorul acestor canale de 

social media businessul Metodica poate să 

comunice nu doar cu clienții deja existenți 

ci și cu prietenii și contactele lor. 

 

5.2. Audiență 
 

Raportul de publicitate online 

Perioada Septembrie – 31 Decembrie 2015 

5.2.1. Social Media 
 

Fani 

Numărul de like-uri de pe Facebook a crescut ușor de la 48 like la 168 la sfârșitul  

lunii decembrie comparativ cu luna august. 

 

Grafic Nr. 2 – Număr Like-uri pe pagina Facebook Metodica 
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Reach-uri 

Postările noastre au ajuns, în medie, la 220 de persoane luna octombrie, 

comparativ cu 197 de persoane în luna noiembrie și în scădere pentru luna decembrie.  

 

 

Grafic Nr. 3 – Număr Reach-uri pe pagina Facebook Metodica 

 

În cadrul campaniei plătită pe rețeaua de socializare Facebook la sfârșitul lunii 

octombrie, postările noastre au ajuns în medie la 1100 de persoane, iar următoarea lună, 

noiembrie, când campania plătită a  continuat, s-a ajuns la aproximativ 700 persoane. 

 

Grafic Nr. 4 – Număr PostReach-uri pe pagina Facebook Metodica 
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Postări Facebook 

Intervalul orar al zilei cel mai accesat pentru postările Metodica a fost 18.00 – 

22.00,  un interval considerat în afara orelor programului de muncă, și în care majoritatea 

publicului a intrata pe pagina de socializare Facebook a companiei Metodica. 

 

Grafic Nr. 5 – Număr Postări pe pagina Facebook Metodica 

Campania de promovare plătită de către Metodica pentru promovarea cursului 

de Evaluator Proiecte,  s-a ridicat la o investiție de 100 lei. Conform graficului de mai jos  

anunțul a ajuns la peste 7000 de persoane care au adus aproape 300 de vizite pe site-ul 

http://www.metodica.ro/ la un cost unitar de 0,34 lei / vizită. 

Postarea cu cel mai mare impact  (624 reach) a fost cea în care am făcut 

prezentarea programului România Creativă la Christmas Buy Design – Casa Tiff Cluj 

Napoca care a adunat 26 like-uri, 4 share-uri, 108 de click-uri pe postare și 41 de 

vizualizări. Rezultatele sunt foarte bune ținând cont că pagina are sub 200 de fani, iar în 

mod normal, organic, postările ajung undeva la maxim 10% din fanii paginii.  

 

http://www.metodica.ro/
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Grafic Nr. 6 – Postări de impact pe pagina Facebook Metodica 

O altă postare cu foarte mare impact  (324 reach) a fost cea în care am făcut 

prezentarea programului România Creativă la evenimentul Transilvania DEMO DAY Cluj 

Hub – Casa Tiff Cluj Napoca care a adunat 35 like-uri, 4 share-uri, 1.706 de click-uri pe 

postare și 1.629 de vizualizări. Rezultatele pot fi considerate și mai  bune ținând cont că 

pagina are sub 200 de fani, iar în mod normal, organic, postările ajung undeva la maxim 

10% din fanii paginii.  

 

 

Grafic Nr. 7 – Postări care au avut vizualizări cantitative 

 

Campanie Facebook plătită ”Metodica - curs Evaluator Proiecte” 

 

Grafic Nr. 8 - Campanie plătită ”Metodica - curs Evaluator Proiecte” 
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Proporția persoanelor interesate a fost categoric în favoarea genului feminin, 

care au avut un interes mai crescut în ceea ce privește anunțul pentru Cursul de 

Evaluator Proiecte organizat de Metodica, cu persoane  cu vârstă cuprinsă între 25 – 40 

ani, conform graficului de mai jos. 

 

 

Grafic Nr. 8 – Proporția persoanelor interesate  ”Metodica - curs Evaluator Proiect” 
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5.3. Publicitate și Marketing 
 

În anul 2015, în cadrul companiei 

Metodica au fost susținute campanii de 

marketing și promovare: on-air, online, pe 

rețelele de socializare și evenimente dedicate.  

În cadrul acestor campanii Metodica și-a 

promovat serviciile pe care le poate pune la 

dispoziție și obiectul de activitate al firmei. 

Cursul de Evaluator Proiecte din Cluj 

Napoca a fost promovat inițial doar prin campanii  

susținute pe rețeaua de socializare Facebook. Au 

fost postate informații cu caracter general și un 

afiș de prezentare  al cursului.   

Activitatea a fost extinsă prin campaniile de afișaj 

la instituțiile publice care au compartimente de 

implementare a proiectelor dar și la alte 

organisme teritoriale ale instituțiilor de stat, cu 

specific in monitorizarea, evaluarea și finanțarea 

programelor europene sau naționale. 

Același tip de promovare a fost făcută și pentru 

orașul Alba Iulia unde s-au constituit 2 grupe de 

cursanți. 

Brandul Metodica a fost vizibil pe toate materialele puse la dispoziția cursanților: 

mape, bibliorafturi, pixuri, roll-up-uri, materiale care s-au folosit și în cadrul activităților de 

prezentare a oportunităților de finanțare. 
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VI. Resurse utilizate 
 

6.1. Resurse Umane 

 

 

 

Andrei Mihai 
Pop - Manager 

Tunde Csata 
- Lector 

Cosmina Simon - 
Lector 

Lector 

Anca Andreea Miclea 

Lector 

Andreea Cristina Hava 

Lector 

Ramona Albertina Apetroaiei 

Andrei Viorel Stan - 
Expert accesare 

fonduri europene  

Răzvan Vlasiu -
Expert accesare 

fonduri europene   

 

Dana Andreea Bolojan - 
Expert resurse umane 

Oana Maria Băguțiu- 
Expert financiar 



 30                                                                                       Raport de activitate  2015 – Edukado SRL 

  

Echipa Metodica este o echipă de tineri profesioniști,  responsabili și competenți 

cu experiență relevantă în domeniul fondurilor nerambursabile, antreprenoriat și cursuri 

de formare profesională, care prin activitatea desfășurată aduc valoare adăugată 

mediului în care activează. 

În privința activității de formare profesională, Departamentul Resurse Umane a 

identificat nevoile de training, a întocmit planului de training pentru anul 2015 și a 

identificat unii furnizori de training din ţară şi străinătate organizând training-uri interne. 

 

6.2. Resurse Tehnice  
 

Metodica funcționează într-o clădire modernizată unde membrii echipei au la 

dispoziție toate facilitățile necesare pentru a-și desfășura activitatea corespunzător.  

În luna septembrie 2015, prin proiectul Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din 

regiunile Nord Vest și Vest, Metodica a amenajat un Centru de Sprijin pentru Dezvoltarea 

Afacerilor (CSDA), care a fost mobilat și dotat corespunzător cu echipamente noi. 

Echipamentele achiziționate au fost: 
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 7 laptop-uri noi, de ultimă generație cu caracteristici performante; 

  Multifuncțională digitală A4 -  Canon Runner Advance 400i; 

 aparat foto Mirrorless- Sony Alpha A5000LS; 

 Videoproiector BenQ + Ecran proiecție perete/tavan;  

 

Toate aceste echipamente noi achiziționate, precum și celelalte aflate în activele 

Metodica vor sprijini compania în îmbunătăţirea activităţilor serviciului de scriere și 

management de proiect, îmbunătățirea activităților de training și educație promovate de 

Metodica, precum și a activităților adiacente obiectului de activitate. 

 

6.3. Resurse Financiare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Venituri din taxa pentru cursurile  
desfășurate; 

• Venituri din contractele de 
consultanță; 

• Alte venituri din exploatare; 

Venituri 
din 

exploatare 

• Cheltuieli cu personalul; 

• Cheltuieli cu impozite și taxe; 

• Cheltuieli cu materialele consumabile, obiecte 
de inventar, energie, apă; 

• Cheltuieli cu publicitatea; 

• Alte cheltuieli din exploatare 

Cheltuieli 
de 

exploatare 
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Concluzii 

 

Raportul anual de activitate al companiei EDUKADO SRL care a dezvoltat brandul 

Metodica – designed for education, oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor 

rezultate și realizări ale organizației pentru anul 2015. Raportul prezintă, de asemenea, cele 

mai importante activități și proiecte derulate sau implementate pe parcursul anului 2015, 

acestea ducând la dezvoltarea continuă a firmei, creșterea numărului de angajați și o cifra de 

afaceri în creștere. 

Anul 2015 a fost unul foarte bun pentru companie și echipa Metodica, aceasta s-a 

implicat în mai multe proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, având calitatea de partener. A reușit de asemenea să 

elaboreze și alte proiecte pentru diferite entități publice și private, proiecte care sunt în plin 

proces de evaluare și să demareze cursul de specializare Evaluator Proiecte. Acest curs 

acreditat de AN, s-a desfășurat prima dată la Cluj Napoca, unde interesul manifestat s-a 

concretizat prin formarea a două grupe de cursanți, aceștia au parcurs modulele cursului și au 

finalizat cu succes, devenind evaluatori de proiecte. Am demarat spre sfârșitul anului 2015 și 

alte grupe de cursanți pentru specializarea Evaluator Proiecte în județele limitrofe, continuând 

cu campanii de promovare la nivel regional și național,  

Edukado prin brandul Metodica – designed for education s-a implicat și în diverse 

acțiuni sociale, aducând un aport pozitiv asupra comunității unde acestea au fost desfășurate. 

Mai multe informații referitor la activitățile și proiectele companiei puteți regăsi pe site: 

http://www.metodica.ro/. 

 


