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Articolele prezentate în acestă publicație au fost realizate de către studenți (încadrați într-o formă 

de învățământ de tip licență, master sau doctorat) în cadrul proiectului “Un PLUS pentru START 

UP-urile Regiunii Nord-Vest”. Proiectul este implementat de către Fundaţia Civitas pentru 

Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare (DCG) și 

Asociaţia Centrul pentru Politici Publice (CENPO), în perioada ianuarie 2018 – aprilie 2021 și 

finanțat prin Program Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, 

Operațiunea Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 

urbană. Proiectul s-a adresat persoanelor interesate să își deschidă o afacere într-un oraș din 

județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. 

Activitatea de cercetare derulată de studenți a constant în analizarea datelor colectate de către 

partenrii proiectului cu privire la 37 de start-upuri înfințate în cadul proiectului.  
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Existența și dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivelul unei comunități constituie unul dintre 

ele mai mari avantaje în vederea dezvoltării comunității locale fie ea rurală sau urbană, însă 

pentru ca acest lucru să existe este necesară cunoașterea corectă și eficientă a modului de 

valorificare a acestuia de către toate autoritățile și instituțiile publice locale și cetățeni.  

În ciuda faptului că, antreprenoriatul are un rol semnificativ de mare în dezvoltarea unei 

comunități, acesta putând constitui chiar și un avantaj competitiv în relație cu alte comunități 

locale, la nivel național încă se observă o lipsă acută a educației antreprenoriale și a 

conștientizării beneficiilor pe care acesta îl poate aveaîn rândul populației.  

 În urma revizuirii literaturii de specialitate, s-a constat faptul că teoriile antreprenoriale 

dezvoltate de către J. Schumper susțin faptul că spiritul antreprenorial este principalul motor care 

stă la baza dezvoltării unei comunități locale (Karlan D. & Valvidia M., 2006)), iar educația 

antreprenorială joacă un rol decisiv în dezvoltarea competențelor și a abilităților antreprenoriale.  

 Lipsa educației antreprenoriale în rândul cetățenilor atât din mediul urban, cât mai ales 

din mediul rural se datorează tocmai lipsei unor programe școlare de educare antreprenorială 

 care să aibă rolul de a dezvolta aptitudini și competențe antreprenoriale încă de la vârste 

mai fragede. Importanța existenței unor astfel de programe în școli este susținută și în literatura 

de specialitate, care ne indică faptul că există o legătură semnificativ pozitivă între anii de 

școlarizare și performanța antreprenorială (Van der Sluis et al,  2006). La ora actuală, din păcate, 

la nivel național, în ceea ce privește programa școlară atât de la nivel gimnazial cât și la nivel 

liceal, aceasta se confruntă cu o serie de dificultăți tocmai pentru faptul că este destul de 

învechită, greoaie și neactualizată nevoilor reale ale elevilor (de exemplu nu există o materie 

clară de antreprenoriat prin care elevii să fie educați cu privire la rolul operațiunilor financiare, 

despre modul în care se pot gestiona banii, ce presupune o activitate antreprenorială, etc.).  

 De asemenea, situația precară în ceea ce privește situația antreprenorială la nivel național 

este și din cauza faptului că instituțiile/autoritățile publice responsabile de dezvoltarea spiritului 

antreprenorial în rândul cetățenilor unei comunități nu oferă sau mai bine zis nu creează pârghiile 

necesare dezvoltării unei relații eficiente și eficace între acestea și mediul antreprenorial, ci 



                                                                                                                          

                                                                                                   

dimpotrivă am crede chiar că se favorizează acele măsuri care au ca efect coerciția 

antreprenorului și nicidecum încurajarea acestuia.  

 Având în vedere aceste aspecte, prezentul articol are la bază o cercetare realizată  în 

cadrul proiectului „Un PLUS pentru START UP-URILE Regiunii Nord- Vest – 

NOIantrepreNORI implementat de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în 

parteneriat cu Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare (DCG) și Asociația Centrul pentru 

Politici Publice (CENPO), cercetare realizată în luna martie 2021.   

 Scopul prezentei cercetări este acela de a identifica care sunt percepțiile antreprenorilor 

cu privire la includerea cursurilor de antreprenoriat în programa școlară, care ar fi principalele 

elemente care ar trebui predate elevilor, dar și cine ar trebui să fie responsabil de întreaga 

activitate.  

 În ceea ce privește metodologia articolului, aceasta este una de tip calitativă având la 

bază analiza și interpretarea datelor obținute în urma aplicării de interviuri și de focus-grupuri, 

iar eșantionul este unul de conveniență, fiind alcătuit din 37 de antreprenori, datele fiind culese 

în urma implementării planurilor de afaceri, la un an distanță de la momentul înființării.  

 Astfel, în urma analizării și interpretării datelor rezultate în urma aplicării metodelor de 

cercetare calitative au fost obținute următoarele rezultate care ne-a permis creionarea unei 

imagini de ansamblu a grupului țintă. În acest sens, s-a constatat că, 54,1% au absolvit cel puțin 

4 clase, în timp ce, 29,7% nu au absolvit cele patru clase elementare, iar 13,5% au 12 clase.  

 



                                                                                                                          

                                                                                                   

 De asemenea, statutul ocupațional al participanților înainte de a-și înființa firma era cel 

de angajat (48,6%), antreprenor (24,3%), dar și casnic/șomer, elev, precum și cel de pensionar, 

dar s-a constatat faptul că, după deschiderea firmei, majoritatea dintre aceștia au devenit angajat 

în START-UP (75,7%), iar 13,5%  s-a angajat într-o altă companie sau organizaței non-

guvernamentală, 54,1% menținându-și aceeași activitate și după încheierea start-upului, de aici 

putând remarca tranziția de la simplu angajat la angajat în cadrul Start-upului.  

 

 

 

 Un alt aspect analizat în cadrul acestui articol, a fost identificarea principalelor păreri ale 

grupului țintă cu privire la situația actuală referitoare la educația antreprenorială. Astfel, în urma 

analizării datelor transmise s-a putut observa faptul că, majoritatea dintre participanți consideră 

primordială implementarea unor materii teoretice în programa școlară, dar care să cuprindă și 

activități practice cu privire la modul de gestionare a banilor, rolul social al întreprinderilor, etica 



                                                                                                                          

                                                                                                   

în afaceri (S1: „În primul rând despre managementul banilor, să zic așa...Să știe toți la ce sunt 

buni banii, la ce te ajută.....”; S2: „Noțiunile din clasa a 11-a sunt prea complicate, ar trebui 

introduse niște chestii de bază, cum să îți faci un buget, chestii practice”.  

 Pe de altă parte, participanții la focus grup au sugerat că, elaborarea și implementarea 

unor programe de mentorat pentru elevi care să le permită interacțiunea cu antreprenori de succes 

cu care ar putea să discute despre modul în care te poți auto-angaja (self-employment), dar și 

introducerea unor stagii de practică cu scopul de a a-i educa antreprenorial pe elevi/studenți și de 

a le insufla spiritul antreprenorial. Acest lucru este susținut de rezultatele obținute în urma 

evaluării serviciilor de mentoratt oferite în cadrul proiectului implementat de către Fundația 

Civitas pentru Societate Civilă Cluj, participanții afirmând că utilitatea unor astfel de servicii de 

mentorat pe o scală de la 1 la 10, unde 1 însemna „deloc util”, iar 10 însemna „foarte util” este de 

9, repsectiv 10 (21,6%), ceea ce înseamnă că implementarea unor activități de mentorat este 

extrem de utilă, mai ales dacă acestea sunt implementate eficient și dacă sunt create condițiile 

necesare de a fi accesibile tututor indiferent de situația financiară („S3: Sunt foarte mulți oameni 

capabili, care ar putea deveni foarte buni antreprenori, dar nu au șansa  de a porni o afacere sau a 

lua parte la cursuri de antreprenoriat, sau pentru a accesa fondurile necesare pentru a porni o 

afacere”).  

 



                                                                                                                          

                                                                                                   

 De asemenea, introducerea unui curs de antreprenoriat în curricula școalară s-ar dovedi 

foarte benefic pentru educația antreprenorială, sau „să fie invitați antreprenori în cadrul unor 

unor ore de diriginție” (S2), participanții la studiu considerând că un astfel de curs ar fi util în 

dezvoltarea competențelor și a abilităților antreprenoriale, însă toate acestea depind de modul în 

care sunt susținute cursurile, dar și calitatea acestora, cu cât sunt mai strategic gândite, cu atât 

impactul va fi mai mare („este important să aibă noțiuni de antreprenoriat social și de 

responsabilitate socială față de impactul pe care o are fiecare afacere asupra mediului economic 

social” (S4)).  

  

 După cum putem observa, necesitatea implementării unor materii de educație 

antreprenorială în curricula școlară românească, sau a unor activități antreprenoriale 

extraxurriculare sunt primordiale, mai ales pentru faptul că între sectorul antreprenorial și 

instituțiileși autoritățile publice există o oarecare tensiune generată pe fondul lipsei unui sprijin 

din partea autorităților locale (S1: „În primul rând unele decizii luate de consiliile locale nu sunt 

avantajoase pentru antreprenori. Foarte multe firme mici se bazează pe diferite târguri sau 

evenimente organizate de consiliul local, iar din cauza pandemiei actuale aceste evenimente sunt 

interzice, iar pe de altă parte autoritățile publice oferă sprijin/ oportunități companiilor mari, 

lăsând în urmă interesele firmelor mici, punându-i în situații imposibile”). În urma acestei 

afirmații, putem să observăm faptul că, lipsa unor programe școlare de antreprenoriat, dar și 



                                                                                                                          

                                                                                                   

dezavantajarea firmelor mici de către autoritățile și instituțiile publice explică situația 

antreprenorială actuală de la nivelul României.  

 Prin urmare, din perspectiva antreprenorilor, introducerea unor cursuri de antreprenoriat 

în programa școlară este esențială, începând cu nivelul gimnazial ca și materie opțională, iar 

începând de la nivel liceal să fie incluse ca și materie obligatorie. Noțiunile pe care ar trebui să se 

pună accent sunt modul de organizare și de gândire al unei afaceri, managementul resurselor 

umane, sau al timpului, dar și dezvoltarea gândirii critice astfel încât pe baza pregătirii să poate 

dezvolta orice tip de activitate antreprenorială. 

 Spiritul antreprenorial, constituie totodată și un element inovativ pentru orice fel de 

societate, dar cu toate acestea, participanții la focus grup sunt de părere că nu au existat și nici la 

ora actuală nu există măsuri creative și inovative de susținere a mediului antreprenorial care să 

fie implementate de către autoritățile (S2: „Nu am văzut nimic creativ sau inovativ implementat 

pentru firmele mici. De exemplu, au fost acum granturile astea de lucru care s-au dat în urma 

pandemiei și care sinceră să fiu mi s-au părut ca un avantaj doar pentru firmele mari, sau vechi 

pornind de la cifra de afaceri...”). De aici, putem concluziona că este necesară nu doar 

implementarea unei programe școlare de antreprenoriat ci și implementarea unor instrumente 

care să valorifice mediul antreprenorial eficient, de către autoritățile publice locale iar pentru ca 

acest lucru să se întâmple ar trebuie trebui creat măcar un departament special dedicat 

antreprenorilor și IMM-urile de pe piață.  

 Prin crearea unor programe de antreprenoriat în currricula școlară vor putea fi transferate 

în timp competențe și aptitudini și către alte sectoare ale economiei putând fi astfel create o serie 

de afaceri în domenii precum cel industrial, agricol, etc. care pot îmbunătăți competivitatea 

înntre sectoare, gradul de eficiență și a modului de organizare al ecosistemului antreprenorial. 

 În concluzie, în urma datelor analizate s-a constatat faptul că includerea unor cursuri de 

antreprenoriat în programa școlară ar reprezenta un avantaj în vederea dezvoltării competențelor 

antreprenoriale, iar prin digitalizarea administrației publice locale și a impunerii unui sistem 

progresiv de impozitare pentru a susține sustenabilitatea ecosistemului antreprenorial s-ar putea 

eficientiza relaționarea mediului antreprenorial cu alte domenii, dar și cu instituțiile/ autoritățile 



                                                                                                                          

                                                                                                   

publice, și nu în ultimul rând, populația tânără din mediul urban și din mediul rural constituie un 

potențial încă nevalorificat pentru comunitatea antreprenorială.  
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   În sensul modern al economiei de piață, antreprenorul este definit ca fiind un agent economic 

care are un comportament novator și activ și care își asumă în mod deliberat riscuri financiare 

pentru a dezvolta proiecte, cu scopul de a obține profit.  

     Pandemia Covid-19 a condus la modificări legislative semnificative îndreptate în special spre 

instituirea unor restricții, ceea ce a determinat antreprenorii să își adapteze ideile de afaceri în ton 

cu schimbările curente generate de criza provocată de coronavirus. La momentul deschiderii 

afacerilor, antreprenorii au identificat o nevoie a pieței, au găsit avantajele competitive, au 

analizat riscurile financiare posibile asumându-și-le, iar apariția pandemiei a condus la 

modificări importante în preferințele consumatorilor, în stilul de viață al acestora și implicit a 

nevoilor. Acest lucru a determinat antreprenorii să se reinventeze ca să supraviețuiască crizei de 

sănătate cauzată de Covid-19. Aceste modificări au făcut ca “micile afaceri ale căror 

produse/servicii erau achiziționate în mod normal, dar care nu produceau bunuri indispensabile 

au traversat perioade dificile din punct de vedere economic”. (Omega consulting, 2020) 

    Perioada stării de urgență și ulterior instituirea stării de alertă, a lăsat micile firme fără 

activitate, cu activitate redusă sau suspendată din cauza blocajului economic generat de 

pandemie, punându-i pe antreprenori în dificultate financiară, unii fiind nevoiți să-și înceteze 

activitatea.  

    În percepția unor antreprenori, apariția pandemiei a fost considerată ca o provocare de a-și 

reinventa afacerile, de a-și pune în valoare capacitatea ridicată de adaptare la schimbare. Astfel, 

unele companii au dat dovadă de maturitate, s-au repliat pe nevoile pieței și au adoptat o viziune 

curajoasă privind reorientarea, reușind să meargă mai departe “în contextul crizei generate de 

pandemia Covid-19”. (Diaconu et. al, 2020) 

    Datorită restricțiilor impuse în urma pandemiei, strategia digitală a Comisiei Europene a 

devenit mai actuală deoarece s-a impus digitalizarea activităților economice și sociale, 

infrastructura digitală a permis continuare diferitelor activități precum: învățatul, socializarea, 

procurarea de bunuri, munca de acasă. Posibilitatea de a rămâne conectat datorită rețelei de 

internet a condus la asigurarea serviciilor publice de strictă necesitate și a dat posibilitatea 



                                                                                                        

                                                                                  

antreprenorilor de a-și dezvolta noi tehnologii de servire în mediul online. (Comisia Europeană, 

2020)  

    Distanțarea socială a afectat în special mediul de afaceri care se baza pe interacțiunea cu 

publicul pentru a-și desfășura activitatea, obligând antreprenorii să găsească soluții inovative de 

supraviețuire și să-și amâne strategiile pe care se bazau pentru a obține profit. (Blogul Patria, 

2020)  

      Pentru analiza datelor și a informațiilor colectate în vederea stabilirii modului în care 

pandemia de Covid-19 a afectat antreprenorii și soluțiile identificate pentru a menține afacerea 

funcțională s-au folosit următoarele metode pentru analizarea datelor: interviul individual sau de 

grup, grafice, chestionare. Analizarea datelor a presupus evaluarea, selectarea, transformarea 

acestora în vederea obținerii informațiilor utile, a concluziilor necesare luării deciziilor de către 

antreprenori în ceea ce privește afacerile lor. 

       Pentru colectarea datelor s-au folosit atât metode cantitative, cât și calitative, datele 

cantitative oferind informații referitoare la cifra de afaceri, iar cele calitative la motive, opinii și 

motivația antreprenorilor raportate la pandemia sanitară și economică analizată. 

        Metoda interviului (individual și colectiv) este o metodă calitativă de colectare a datelor, 

folosită cu scopul de a afla modul în care pandemia COVID-19 a afectat afacerile 

antreprenorilor. Pe baza ghidului de interviu semistructurat aplicat antreprenorilor s-a urmărit să 

se afle percepția fiecăruia dintre ei vis-a-vis de modul în care  afacerea lor a fost afectată, 

soluțiile la care au recurs, modalitățile de care s-au ajutat pentru ca activitatea lor să poată 

continua. Metoda interviului a scos în evidență faptul că afacerile antreprenorilor au fost afectate 

în mare măsură de această criză medicală și a dat posibilitatea întocmirii unor grafice ușor de 

urmărit și înțeles. Cei 37 de antreprenori intervievați au răspuns spontan la întrebările adresate cu 

privire la efectele pandemiei asupra afacerilor lor. Din răspunsurile primite rezultă faptul că 

unele afaceri au fost afectate de pandemie exact la momentul start-up-ului și surprind modul de 

gestionare în situație de criză a afacerilor lor. 

         Un alt instrument de cercetare cantitativ folosit pentru colectarea datelor este cea a 

chestionarului. Antreprenorii au fost chestionați cu privire la diferite informații financiare ale 



                                                                                                        

                                                                                  

afacerilor lor în vederea stabilirii în ce măsură veniturile și cheltuielile au fost afectate de 

pandemie. Ca o concluzie generală rezultată din chestionarea antreprenorilor este aceea că 

antreprenorii au înregistrat scăderi ale încasărilor și implicit un profit mai mic. Un număr mic 

declară că în pandemie au realizat încasări și profituri mai mari. 

         În urma analizării datelor obținute din interviurile celor 37 de antreprenori s-a constatat că 

majoritatea dintre ei au fost grav afectați de pandemia Covid-19, unii fiind nevoiți să își suspende 

temporar sau definitiv activitatea, pe când alții au lucrat la capacitate minimă, sau și-au mutat 

afacerile în mediul online. Datorită domeniului de activitate (ex: spații culturale și 

cinematografice, închiriere săli organizare evenimente, centrul educațional School of Joy) unii 

antreprenori au intrat sub incidența restricțiilor impuse de autorități, motiv pentru care au fost 

nevoiți să își închidă afacerile sau să își suspende temporar activitatea. La polul opus sunt 

antreprenorii a căror cifră de afaceri a crescut, spre exemplu SU8, SU14 și SU19. Aceștia 

dezvoltau o afacere care odată cu apariția pandemiei a devenit de mai mare actualitate (ex: 

webiste-uri web și livrări la domiciliu). SU8 susține că “toată lumea a început să se digitalizeze... 

volumul de lucru a crescut”, SU14 afirmă “Pandemia nu ne-a afectat deloc... graficul crește“, iar 

SU19, antreprenor care s-a axat doar pe partea de livrarea mâncării la domiciliu, menționează că 

“ ... se pare că a funcționat că avem aproape nouăzeci de mii de euro încasați în mai puțin de un 

an de când am deschis“. 

       Colectarea datelor și analizarea acestora dovedește statistic că pandemia a afectat atât 

afacerile mici, cât și cele mari, atât pe cele aflate pe piață de o perioadă mai îndelungată de timp, 

cât și pe cele care au deschis afacerile de curând. 

         Pandemia a afectat întreaga economie mondială, iar antreprenorii au fost cei care au 

resimțit cel mai tare acest lucru, după cum rezultă din răspunsurile antreprenorilor intervievați: 

“Păi pandemia a fost cea mai grea perioadă, asta clar“ (SU2), “Pandemia a schimbat un pic 

regulile“ (SU5), “Cele mai mari greutăți au fost când am stat vreo două sau trei săptămâni și mi-

au călcat pragul un client sau doi pe zi“ (SU7), “Pe noi ne-a afectat de tot. Ne-au scăzut 

vânzările“ (SU28), “A venit pandemia și practic cam de acolo lucrurile au început să o ia în jos“ 

(SU23)  “Nu știu ce a rămas și în ce măsură o să rămână. E criza asta, nu știi cât o să mi fie 

restricțiile...“ (SU28). 



                                                                                                        

                                                                                  

    Efectele pandemiei asupra afacerilor au fost surprinse și în cadrul interviurilor focus group, 

care reclamă faptul că “deciziile luate de consiliile locale nu sunt avantajoase pentru 

antreprenori. Foarte multe firme mici se bazează pe diferite târguri sau evenimente organizate de 

consiliul local, iar din cauza pandemiei aceste evenimente nu mai sunt susținute, ori sunt 

interzise.” (focus group 3) 

     Pandemia și criza economică produsă de aceasta au surprins atât guvernele, cât și 

antreprenorii, deoarece pentru multe firme mediul de lucru s-a schimbat brusc, au scăzut 

încasările, afacerile lor fiind afectate, așa cum rezultă din graficul de mai jos: 

     Se observă că 24,3% dintre antreprenorii întrebați au fost afectați într-o foarte mare măsură, 

pe când 13,5%, respectiv 16,2% au fost afectați la un nivel mediu, între 5 și 7, folosind o scală de 

la 1 la 10, unde 1 înseamnă deloc, iar 10 într-o foarte mare măsură.  

      Pandemia a obligat antreprenorii să descopere noi oportunități de afaceri, în caz contrar au 

ajuns la limita supraviețuirii, sau chiar la încetarea activității. Se poate observa că domeniile în 

care prezența fizică nu este obligatorie, afacerea este digitalizată și se desfășoară în sectorul 

digital avem o creștere a veniturilor sau o menținere a acestora. (ex: antreprenorii care dezvoltau 

o afacere legată de domeniul IT-ului înregistrează o creștere a cifrei de afaceri) 



                                                                                                        

                                                                                  

     Au fost analizate trei categorii de afaceri: cele pentru care a fost necesară prezența fizică, 

trecerea în mediul online fiind imposibilă, ceea ce a condus la suspendarea activității (SU2, SU3 

SU5, SU17, SU22), cele care au avut posibilitatea să-și desfășoare activitatea în mediul online, 

afacerea supraviețuind (SU11, SU37), sau cele care și-au desfășurat activitatea online în mod 

regulat, înregistrând creșteri ale veniturilor (SU8, SU14). De asemenea, se constată că unele 

firme au avut constituit un fond de siguranță (SU9), ceea ce le-a permis să continue afacerea fără 

să apeleze la venituri financiare proprii, pe când alți antreprenori au fost nevoiți să apeleze la 

fonduri personale pentru susținerea afacerii “am plătit din banii mei lunile astea.“ (SU5). 

Activitatea firmelor analizate a fost afectată direct datorită domeniului de activitate sau în mod 

indirect datorită interdicțiilor stabilite de administrația din România. 

      În urma analizării răspunsurilor primite în urma interviurilor adresate antreprenorilor, se 

constată nemulțumirea acestora vis-a-vis de legislația specifică, implicarea guvernanților în 

depășirea acestei crize medicale și economice sau lacunele legislative: “În acest moment nu știu 

nici guvernanții noștri ce să facă. Vin măsuri contradictorii, haotice.“ (SU4), “Nu știa nimeni ce 

se întâmplă.“ (SU6), “... depinde ce fel de regularizări vor mai fi.“ (SU18). Un alt rezultat al 

analizării datelor arată că 49% dintre afaceri au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, fiind 

afectate foarte mult de pandemie, reușind totuși să își stabilizeze și să-și salveze afacerea, 

aproximativ 21% au recurs la încetarea temporară a activității, 22% au reușit să își mențină 

afacerile la nivelul financiar anterior perioadei pandemiei, pe când doar 8% au avut creșteri 

financiare. 

     Se constată că antreprenorii care au reușit să se mențină pe piață au găsit soluții strâns legate 

de mutarea afacerilor în mediul online, sau prin oferirea serviciilor lor direct la domiciliul 

consumatorului. Exemple de soluții aplicate afacerilor sunt: deschiderea unui alt cod CAEN, care 

îi permitea să funcționeze, încasările fiind făcute pe vânzare de piese (SU4), reclame pe 

facebook, lucru pe bază de programări (SU7), au reușit să grăbească pașii în mediul online și au 

făcut mai multă reclamă, au postat mai mult pe site-urile de socializare (SU11). 

     Una dintre concluziile rezultate în urma studiului este că pandemia a condus la accelerarea 

transformării digitale și a procesului de inovare, a dus la îmbunătățirea abilităților și 

competențelor digitale, atât a antreprenorilor cât și a consumatorilor. (ex: „am prevăzut partea de 



                                                                                                        

                                                                                  

online și că am făcut investiții în aparatură noastră. Partea pozitivă e că ne-am dat seama că 

trecerea la online nu o să fie așa grea cum credeam noi la început.” – SU11) 

     Din răspunsurile colectate de la antreprenori a conchis faptul că afacerile care au avut 

capacitatea de a se reorganiza, de a se adapta schimbărilor și de a găsi soluții viabile pentru a 

supraviețui, au reușit să rămână deschise. 

       În consecință, apariția virusului Covid-19 a condus la trecerea afacerior în zona digitală, a 

internetului, obligând antreprenorii să investească în digitalizarea afacerilor lor. Din răspunsurile 

antreprenorilor s-a desprins concluzia că impactul economic al crizei provocate de coronavirus 

variază de la o firmă la alta, acest lucru depinzând de o multitudine de factori independenți de 

voința antreprenorilor și de posibilitatea acestora de a-i controla. 

      Cel mai important aspect ce trebuie reținut în concluzionarea cercetării este faptul că 

pandemia a condus la o recesiune economică mondială, care va avea ca rezultat: dificultăți în 

executarea contractelor, disponibilizări, acordarea șomajului tehnic, limitarea consumului la 

nevoile de bază, stoparea investițiilor, alocarea banilor publici către sănătate și nu în direcția 

investițiilor. 

        Recomandările propuse sectorului public, respectiv autorităților publice decidente se referă 

la întocmirea unor strategii și politici de redresare economică prin încurajarea consultării dintre 

guvern, mediul de afaceri, patronate, sindicate și mediul academic. De asemenea, consultarea 

antreprenorilor și implementarea unor ajutoare de stat destinate susținerii afacerilor reprezintă 

factorii esențiali în relansarea economică. Guvernul trebuie să adopte acte normative care să 

stabilească facilități fiscale, acordare de scutiri de la plata unor taxe, acordarea unor bonificații, 

aprobarea unor împrumuturi cu dobânzi subvenționate, amânarea termenelor de plată a taxelor și 

impozitelor și susținerea serviciilor sociale, oferite celor care au avut de suferit în urma 

pandemiei.  

        Recomandările adresate mediului antreprenorial vizează încurajarea continuării activității 

prin aplicarea la schemele de ajutor de stat și găsirea unor soluții inovative pentru supraviețuirea 

afacerilor și punerea în valoare a măsurilor stabilite pentru susținerea antreprenorilor. O altă 

recomandare se referă la găsirea unor strategii viabile de economisire, conștientizarea 



                                                                                                        

                                                                                  

beneficiilor obținute folosind angajați vituali și social media. Acest lucru este foarte bine suprins 

de Dan Schwartz, care opina “Dificultățile înseamnă oportunități pentru cei care știu să le 

depășească.“ (Dan Schwartz, 2020) 

       O altă recomandare pentru mediul antreprenorial este aceea de a găsi soluții inovatoare, de a 

dezvolta capacitatea antreprenorului de a se adapta cerințelor pieții , nevoilor noi apărute și 

găsiea unui avantaj competitiv care să le asigure succesul afacerii. Antreprenorul trebuie să 

urmărească aducerea pe piață de produse și modele noi care să satisfacă interesele 

consumatorului. Pandemia a amplificat frica și panica consumatorilor, iar antreprenorul care a 

știut să le exploateze a dezvoltat afaceri profitabile, chiar și în această perioadă. Așa se face că 

afacerile în domeniul protecției și igienei personale au câștigat teren pe piață. Alte domenii de 

afaceri care s-au bucurat de profituri importante în această perioadă sunt cele care satisfac nevoia 

de mișcare a consumatorilor, nevoia de companie din partea animalelor, achiziționarea de 

mijloace de comunicare performante, posibilitatea procurării bunurilor necesare cu ajutorul 

telefonului sau mediului online. 

      În concluzie, antreprenorii care au înțeles că inovarea este motorul dezvoltării, faptul că în 

urma pandemiei, societatea va fi afectată atât fizic și moral, găsind soluții viabile pentru 

satisfacerea nevoilor nou apărute, sunt cei care vor avea succes. Atât autoritățile cât și mediu de 

afaceri și asociațiile profesionale sunt principalii factori care trebuie să colaboreze pentru 

relansarea economică. 

     Antreprenorii care au avut capacitatea de a se adapta la noul comportament al consumatorilor 

și care au avut ca scop dobândirea capacitatății de a livra produsele și serviciile necesare 

satisfacerii nevoilor actuale ale acestora sunt cei care supraviețuiesc în mediul actual 

antreprenorial. 
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Industria IT face parte din sectorul industriilor creative. Acest sector cuprinde „toate industriile 

care se bazează pe creativitatea umană pentru a genera bunăstare” (Gyongyi, Laszlo, 2016 apud 

UNCTAD, 2010, p. 2). Industria IT din România reprezintă una dintre cele mai prospere 

industrii din sectorul economic, prezentând o evoluție semnificativă în ultimii 10 ani, potrivit 

datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) care ne arată în 2018 un număr de 

peste 115.000 de angajați în IT în România (Dinu, 2020). 

 Antreprenorii reprezintă acele persoane care au ca scop generarea de valoare prin 

exploatarea de produse, servicii și piețe noi sau deja existente, inițiind și dezvoltând activități 

economice. Creșterea competitivității de la nivelul întreprinderilor, provenită din procesul 

globalizării, a dus la creșterea productivității prin recurgerea la noi tehnologii inovative. 

Antreprenoriatul este emițător de prosperitate în societate, contribuind la creșterea economică și 

crearea locurilor de muncă, astfel că susținerea antreprenorilor a devenit o prioritate pentru 

dezvoltarea unui stat (Barta, Spirea, Modreanu & Piti, 2012). 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial duce la o creștere economică endogenă, o dezvoltare 

locală și regională durabilă și ajută la coeziunea socială (Uniunea Europeană, 2013). 

 Prin intermediul acestei lucrări realizez o analiză a ideilor de afaceri și a provocărilor 

întâmpinate de către antreprenori în punerea în practică a planurilor de afaceri din domeniul IT. 

Scopul primordial al acestui studiu este identificarea provocărilor întâmpinate de antreprenorii 

din domeniul IT în perioada celor 12 luni de implementare. De asemenea, acest studiu analizează 

și felul în care antreprenorii au fost afectați de pandemia provocată de Covid-19 și cum au reușit 

să gestioneze situația, dar și impactul pe care proiectul „Un plus pentru START UP-urile 

Regiunii Nord-Vest – NOIantrepreNORI” l-a avut pentru fiecare dintre afacerile implementate.  

Spre finalul lucrării voi reliefa aspecte legate de relațiile dintre autoritățile locale și antreprenorii 

care au luat parte la studiu.  

Baza empirică al prezentului studiu o reprezintă atât datele statistice provenite dintr-un 

chestionar adresat antreprenorilor, cât și datele calitative rezultate în urma interviurilor 

individuale și interviurilor de tip focus-group. 



                                                                                                       

                                                                                  

 Baza de date folosită pentru acest studiu conține datele oferite de un număr de 37 de 

antreprenori din Regiunea Nord-Vest, dintre care am selectat un număr de 9 subiecți care aparțin 

de domeniul IT deoarece analiza se referă la acest domeniu. 

Observând profilul antreprenorilor din domeniul IT, majoritatea dintre ei sunt tineri cu 

vârsta cuprinsă între 24 și 35, fiind absolvenți de studii superioare, lucru care ne arată că este 

necesar un anumit nivel de educație pentru acest domeniu, și împărtășesc aceleași opinii legate 

de impactul diverselor forme de educație în viața antreprenorială. De asemenea, toți cei 9 

antreprenori analizați în această lucrare se declară satisfăcuți de calitatea cursului de 

antreprenoriat, din cadrul proiectului „Un plus pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest – 

NOIantrepreNORI”, susținând faptul că acest curs a fost de ajutor nu doar în elaborarea planului 

de afaceri, dar și pentru acumularea de cunoștinte noi din domeniul financiar sau management. 

La fel, activitățile de mentorat și stagiul de practică au avut un impact pozitiv în ceea ce privește 

creșterea motivației și completarea cunoștințelor deja existente, însă aceste activități nu au fost 

necesare pentru acest grup țintă, concluzionându-se că s-ar potrivi cel mai bine celor care sunt 

noi în domeniu și nu au cunoștinte legate de ceea ce vor să facă. 

 Ideile de afaceri ale celor 9 antreprenori sunt diverse, dar totodată conectate între ele. 

Astfel, avem un bussines axat pe reparațiile echipamentelor IT și un altul care dezvoltă website-

uri pentru diverse firme, în același timp ocupându-se și de branding și promovare. Deopotrivă 

mai avem o întreprindere care dezvoltă aplicații mobile, o firmă de găzduire web, un marketplace 

online pentru evenimente, o firmă care organizează cursuri de robotică și informatică pentru 

copii, o altă firmă care oferă servicii de web design și o afacere care are scopul de a crește 

vizibilitatea website-urilor clienților pe motoarele de căutare. Aceste afaceri, realizate prin 

fonduri nerambursabile, au reușit să genereze cifre de afaceri apropiate de 100.000 RON, unele 

reușind să depășească cu mult această sumă, precum o firmă cu o cifră de afaceri în 2020 de 

295.335 RON. 

 În perioada de 12 luni de implementare a ideilor de afaceri, printre cele mai întâlnite 

probleme se numără menținerea locurilor de muncă și raportarea prea riguroasa. Dincolo de 

acestea, printre subiecții analizați am identificat și altele, respectiv: număr redus de clienți într-o 

anumită perioadă, provocări în ceea ce privește selecția candidaților pentru angajarea în 



                                                                                                       

                                                                                  

respectiva firmă, neatingerea target-ului stabilit, nevoia de reorganizare a activităților astfel încât 

să se potrivească mediului online, probleme legate de venituri și greutăți în specializarea în acel 

domeniu. Într-un chestionar, al Fundației Civitas, antreprenorii au fost întrebați „În ce măsură 

startup-ul a fost afectat de pandemia de Covid-19?”, iar pentru a măsura acest lucru s-a folosit o  

scală de la 1 la 10, unde 1 reprezintă „deloc”, iar 10 reprezintă „în foarte mare măsură”. 

Rezultatele pentru cei din domeniul IT au fost variate, iar media răspunsurilor este de 6, ceea ce 

arată că impactul pandemiei asupra afacerilor acestora a fost puțin peste mediu. Toate 

problemele enumerate mai sus nu au fost preconizate, dimpotrivă, au apărut ca urmare a unor 

situații neașteptate, majoritatea fiind cauzate de pandemia de Covid-19, dar și din alte motive, 

precum lipsa experienței. 

 Antreprenorii din domeniul IT au reușit să se plieze pe transformările provocate de 

pandemie, menținându-se într-un echilibru financiar și realizând schimbările necesare în 

activitate astfel încât clienții acestora să continue colaborarea. De exemplu, firma care se ocupă 

de cursuri de informatică și robotică pentru copii, pentru a continua activitatea a mutat inițial 

cursurile în mediul online, la începutul pandemiei organizând cursuri gratuite pentru a menține 

atenția publicului, iar ulterior a redus grupele și a achiziționat echipamente noi, mobilier nou și 

tot ce este necesar pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță. De asemenea, o altă 

firmă care înainte de pandemie se ocupa cu marketplace de evenimente, a fost nevoită să își 

modifice activitatea pentru a se potrivi în mediul online, astfel că a achiziționat o cameră 360 

pentru a face tururi virtuale pentru companii, pe care ulterior să le posteze într-o aplicație. 

 Toți cei 9 subiecți au o viziune pozitivă asupra viitorului afacerilor lor și susțin că ar mai 

repeta experiența avută în cele 18 luni de antreprenoriat deoarece, chiar dacă este un proces 

dificil, aduce foarte multe beneficii materiale și morale care merită asumarea oricărui risc. 

 Printre acești 9 antreprenori am identificat o serie de elemente comune și anume: 

motivație, dată de faptul că au continuat să lucreze indiferent de obstacole; creativitate și 

individualitate, date de diversitatea ideilor de afaceri; devotament, implicare și pasiune. Toate 

aceste elemente se regăsesc în toți antreprenorii, indiferent de domeniul de activitate. 

 În urma interviurilor de tip focus-group, un număr de 22 de antreprenori, împărțiți în 3 

grupe, și-au relatat experiențele în relația cu autoritățile publice. Analizând răspunsurile la 



                                                                                                       

                                                                                  

întrebările adresate, concluzionez următoarea afirmație: administrația publică locală nu susține în 

totalitate antreprenorii. Această afirmație este un truism, lucru care reiese din faptul că 

interacțiunea cu autoritățile publice este redusă și rigidă, există o lipsă de transparență și 

comunicare, interesele afacerilor mici nu sunt luate în seamă și, pe lângă acestea, nivelul de 

digitalizare nu este foarte ridicat.  

 Pentru ca un oraș sau o regiune să se dezvolte este necesară existența ecosistemului 

antreprenorial deoarece generează beneficii în economie, în coeziunea socială și în dezvoltarea 

întregii comunități locale sau regionale. De aceea, încorporarea unei culturi antreprenoriale este 

esențială pentru bunul mers al lucrurilor. Existența unor programe de antreprenoriat care să 

sprijine participanții în deschiderea unei întreprinderi și în supraviețuirea pe piața muncii este, de 

asemenea, un lucru obligatoriu. 

 În concluzie, proiectul „Un plus pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest – 

NOIantrepreNORI” a adus beneficii antreprenorilor din domeniul IT cu ajutorul cursului de 

antreprenoriat, a stagiului de practică și a activităților de mentorat. Totodată, acești 9 

antreprenori au reușit să depășească temerile și problemele apărute în cele 12 luni de 

implementare, cu ajutorul sprijinului oferit de partenerii administratori ai schemei de ajutor de 

minimis, prin intermediul activității de monitorizare.  

 Succesul acestor antreprenori în dezvoltarea afacerilor lor este o sursă de inspirație pentru 

toți cei care doresc să își implementeze ideile de afaceri. 
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Domeniul IT este unul foarte larg, complex și într-o continuă dezvoltare. Foarte puțini 

pot spune că au experimentat toate tehnologiile şi tot ceea ce apare pe această piaţă. Domeniul 

este unul atat de larg încât pare sa nu aibă un apogeu al dezvoltării în anii care urmează. 

Orașul Cluj-Napoca poate fi considerat un Silicon Valley al Europei. O publicaţie 

franceză, Paris Match, prezenta în anul 2014 orașul ca fiind unul foarte atragator pentru tinerii 

studenți, care ies ingineri în ale tehnologiei din cele doua mari universități. Aceștia construiesc 

programele și website-urile, pe care le folosim în viața de zi cu zi, la prețuri incepand de la 400 

euro pe luna. Acelaşi articol ne prezintă afacerea unui tânăr antreprenor francez, Nicolas de 

Castelnau. Transylvania Consulting este un start-up care avea sediul undeva în centrul istoric al 

orașului. Aceasta afacere ne este prezentată a fi una „secretă”, fără logo la intrare, discret, sa nu 

atraga atenţia persoanelor rău intenționate, fie ca vorbim de hoți sau inspectori corupți. 

Proprietarul se mândreşte cu numărul relativ mare de angajați, care la acea vreme aveau la 

portofoliu undeva la 6.000 de website-uri deja construite. Secretul afacerii la vremea respectivă 

consta în chiria, care pentru Nicolas era nesemnificativă, angajații nu plateau impozit, iar firma 

lucrează cu preţuri care se pot compara cu cele din occident. (Pouille, 2014) 

În ultimii ani cei mai mulți tineri își doresc sa fie antreprenori, pentru o libertate 

financiara, iar în domeniul IT nu sunt foarte multe exemple de antreprenori care au pornit din 

România cu o idee care sa fie recunoscută pe plan global. (Țîr, 2014) De aceea consider ca exista 

mulți antreprenori, mai ales tineri, care pot sa vina cu idei creative, nemaintalnite, care cu 

ajutorul unui start-up pot să construiască servicii sau produse frumoase, recunoscute la nivel 

internațional, chiar de aici din România. 

 

 Acest domeniu este o provocare pentru oricine, dar cand vine vorba de antreprenori 

aceştia sunt primii care se confruntă cu probleme încă de la început în relația cu instituțiile 

statului. Cand încep demersurile pentru înregistrarea firmei, aceştia se lovesc de prima barieră, 

codurile CAEN. În cadrul unui focus grup cu un număr de 7 participanţi realizat de echipa NOI 

AntrepreNORI din data de 21 martie 2021 un participant a spus că nu şi-a putut găsi un cod 

CAEN care să se potrivească cu activitatea desfășurată de el, iar de aici înainte a urmat un proces 



                                                                                                                            

                                                                                                   

greoi în care a trebuit să explice ce fel serviciu prestează şi felul în care funcţionează afacerea. 

Un alt participant confirmă această problemă şi spune că pentru propria afacere foloseşte nici 

mai mult nici mai puţin de 5 coduri CAEN. Faptul ca aceste coduri nu  sunt  actualizate, poate 

aduce probleme antreprenorilor care vor să inoveze în acest domeniu. 

 Analiza ideilor de afaceri 

În cele ce urmează vom prezenta mai multe start-up-uri. Aceste afaceri mici, din 

domeniul IT, care pornesc de la nivel local, au un potențial de dezvoltare și pot deveni chiar 

„motorul economiei sustenabile pe termen lung” (Gyongyi, Laszlo, 2016 apud UNCTAD, 2010, 

pg. 1). Ideile de afaceri din au fost realizate prin fonduri nerambursabile, din cadrul proiectului 

realizat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Grupul de Consultanţă 

pentru Dezvoltare DCG și Asociaţia Centrul pentru Politici Publice în perioada ianuarie 2018 – 

aprilie 2021. Proiectul are ca scop formarea antreprenorială a 307 persoane și susținerea 

înființării a 38 de întreprinderi cu profil non-agricol. Un procent de aproximativ 24% din 

numărul total de planuri de afaceri se regasesc în domeniu IT, adică doar 9 întreprinderi. 

Aproape toți antreprenorii din acest domeniu şi care fac parte din proiect, sunt absolvenți ale 

unor studii universitare, ceea ce arată că este necesară o oarecare educație în acest domeniu. 

O primă afacere care merită analiză este afacerea care a generat 10.000 ron în 2019, iar în 

anul 2020 cu doar 2 angajați a reuşit să obțină de aproape 30 ori mai mult în 2020, având o cifră 

de afaceri de 295.335 ron. Această afacere se ocupă de partea de optimizare a website-urilor deja 

existente astfel încât, acestea să fie vizibile cât mai sus pe motoarele de căutare și să atragă mai 

multe vizite, care pentru anumite website-uri reprezintă bani. Afacerea promite că cifra lor de 

afaceri în 2021 va crește și mai mult prin două contracte, unul de 30.000 euro și unul de 50.000 

euro care urmează sa fie semnate în decursul anului 2021. Adică un minim de 80.000 euro 

(aprox. 394.000 lei) doar din aceste două contracte, dar cu siguranţă în decursul anului vor reuși 

să semneze și alte contracte mai mari sau mai mici care să contribuie și ele la cifra de afaceri. 

Firma dorește să acopere în viitor piața din America, în special statul California. Antreprenorul 

motivează această alegere prin faptul că piața de acolo este mai bine plătită. “Am făcut un 

comparativ: serviciile local business în Europa se plătesc între 35-50 de euro/ora, în Statele Unite 

mai ales în zona respectivă unde concurența este foarte mare ajunge la 100-150 dolari/ora. Și este 



                                                                                                                            

                                                                                                   

cerere mare. La nivel de competiție nu ne temem. Cel puțin la calitate livrăm. Și la nivel de 

costuri suntem un pic mai ieftin...”. Putem înțelege faptul că, piața americană are un potențial 

mult mai mare de dezvoltare față de piața europeană. Poate fi o idee de dezvoltare sau cercetare 

şi pentru alţi antreprenori care lucrează în acest domeniu. 

O altă afacere de succes din cadrul acestui proiect este una care a avut în anul 2019 o 

cifră de afaceri de 10.000 euro, iar în anul următor a triplat suma încasată, ajungând la 

aproximativ 30.000 euro. Vorbim despre o afacere cu doar 2 angajați care ajută companiile să 

aibă un nume în mediul online. Aceasta creează pagini web, aplicaţii web, dar se ocupă și de 

partea de branding şi tot ce ţine de aceasta, logo şi promovare în mediul online. Din interviurile 

date de către antreprenori reiese faptul că proprietarul acestei afaceri este și partener de viaţă cu 

un alt antreprenor din cadrul proiectului, o companie de web hosting, care a atins în anul 2020 

76.283 ron cifra de afaceri. Aceasta oferă web host la prețuri mici şi calitative. Afacerea are 

experiență în spate care îi va ajuta să se dezvolte cât mai mult pe piața așa cum își doresc. Spre 

deosebire de alte firme, aceștia se laudă cu faptul că ajută clientul în cel mai mic detaliu, dacă 

acesta are o problema ei încerca să o rezolve și îi explică acestuia cum s-a rezolvat problema 

respectivă, astfel clientul este mulţumit și aduce la rândul său alți clienți, așa numita promovare 

“din gură în gură”. Dacă problema respectivului client este rezolvată acesta va ajunge să își 

extindă serviciile, trecând la un serviciu mai bun al companiei, care aduce în același timp mai 

mulți bani în companie. Ceea ce nu au spus cei doi antreprenori este dacă colaborează și în viața 

profesională, nu doar în cea de cuplu. Cel mai probabil da, pentru că cele două afaceri se pot 

sprijinii una pe alta. Prima firmă oferă servicii de creaţie şi poate promova cea de-a doua firmă 

de web hosting. Iar în firma de web hosting, dacă cineva solicită ajutor pentru crearea unui 

website, cel mai probabil sunt trimise către prima firmă, conform spuselor antreprenorului din 

firma de web hosting: “...dacă nu putem să ajutăm noi dar știm pe cineva care poate să ajute 

atunci o să recomandăm pe cineva.” 

Acum că am prezentat cei mai fericiți antreprenori din cadrul proiectului trebuie să 

prezentăm și polul opus. Avem și câteva afaceri mai puțin fericite, afaceri care au fost grav 

afectate de pandemie și care aveau un potențial de dezvoltare mare, nu doar datorită ideii 

inovative, ci și a modului de gândire al antreprenorilor. Prima afacere a construit o aplicație de 



                                                                                                                            

                                                                                                   

tip marketplace sau booking pentru planificarea evenimentelor și a activităților de grup. Pe scurt, 

o aplicație unde poți să vezi ce poți face într-o anumită locație, ce activități sau ce evenimente se 

desfășoară în jurul tău. Aceasta aplicaţie aduce companiile mai aproape de utilizatori, dar şi 

invers, iar prin această aplicaţie orice se poate promova mult mai uşor. Dar pandemia a stopat 

toate evenimentele, ceea ce a rezultat ca aplicaţia să fie pusă pe pauză şi așteaptă vremuri mai 

bune. Antreprenorul precizează: “Momentan avem peste 400 de oferte în platformă și peste 400 

de ofertanți care stau și așteaptă vremuri mai bune”. 

O altă afacere care are o cifră de afaceri de 94.000 ron in 2020 şi avea potențial pentru o 

cifră mult mai mare se ocupă de cursuri de informatică şi robotică pentru copii. Spaţiul de care 

dispun nu este folosit la capacitate maximă, astfel dintr-un grup format în medie de 8 copii, acum 

s-a înjumătățit la 4, iar eficienţa a scăzut, acum în loc de 2 ore cat durau activitățile cu o grupă, 

sunt necesare 4 pentru același număr de copii, comparativ cu perioada dinainte de pandemie. 

Antreprenorul își mai propune să organizeze cursuri de utilizare a calculatorului pentru seniori 

dar şi achiziționarea unei case la marginea orașului care va fi transformată într-un centru pentru 

tabere de vară, unde copiii sa facă zilnic aproximativ 4 ore de informatica/robotică, iar în restul 

orelor să fie deconectați total de la ce înseamnă telefoane/laptopuri. Își propune sa angajeze si pe 

cineva calificat în efectuarea de activități fizice cu copiii, organizarea de concursuri şi alte 

activități care sunt făcute într-o tabără pentru copii. 

Provocări întâmpinate 

Pandemie a afectat şi antreprenorii din domeniul IT care au spus că nu şi-au putut atinge 

toate obiectivele. Într-un chestionar al fundației Civitas, unde respondenții au fost întrebați “În ce 

masura startupul a fost afectat de pandemia provocată de Covid-19?” folosind o scală de la 1 la 

10, unde 1 înseamnă deloc, iar 10 înseamnă în foarte mare măsură, rezultatele pentru domeniul 

IT au fost cuprinse între 3 și 10, astfel analizând toate răspunsurile obținem o medie de 6,67 care 

este undeva peste medie, asta înseamnă că afacerea a fost afectată într-o oarecare măsură, dar 

totuşi nu a fost atât de rău ca în alte domenii, spre exemplu HoReCa.  

Prima problemă cu care s-au confruntat antreprenorii a fost scrierea unui proiect, iar 

aceştia au spus că s-a văzut lipsa de experienţă, ore întregi de lucru, poate chiar nopți nedormite, 



                                                                                                                            

                                                                                                   

stres, dar ne-au spus că s-a meritat, rezultatele au fost pe măsură şi s-au bucurat în momentul în 

care au aflat ca au câștigat finanţarea proiectului.  

În general antreprenorii s-au plâns și de faptul că la început şi-au găsit clienţii destul de 

greu, au investit bani în reclame online prin intermediul Google Adsense dar și Facebook Ads şi 

ne-au dezvaluit că cei mai mulţi clienți au venit din partea de Facebook Ads, așa că s-au axat mai 

mult pe această parte şi rezultatele au început ușor-ușor să apară. 

Afacerea de care am amintit anterior cu marketplace evenimente care a fost afectat de 

pandemie a trebuit să se reprofileze oarecum. A cumparat o cameră 360 şi a început să facă tururi 

virtuale pentru companii, pe care se le posteze în aplicaţie, iar atunci cand totul va reveni la 

normal să se poată folosi de aceste imagini pentru a promova companiile respective. Un sfat 

important vine de la proprietarul businessului şi sună aşa “atunci când crezi că  te-ai pregătit 

destul de bine mai pregătește-te un pic și gândește-te și la posibilitatea în care chiar apare ceva și 

lucrurile să nu stea cum ai presupus tu, oricât de serios și detaliat ai fost în proiecții și în 

presupuneri.” 

Un antreprenor tânăr care acum se ocupă cu dezvoltarea aplicaţiilor pe mobil spune că a 

fost speriat şi sceptic în privinţa fondurilor nerambursabile, şi în timpul cursurilor de dezvoltare 

la care a participat a pus foarte multe întrebări precum, ce se întâmplă dacă îi pleacă un angajat, 

iar într-un final un angajat a plecat când avea cea mai mare nevoie de el, fără să motiveze 

alegerea făcută. Proiectul la care lucra angajatul a rămas pe pauză, clientul principal de atunci, a 

înțeles oarecum situaţia, dar antreprenorul precizează că nu a mai revenit la firmă pentru ajutor. 

Într-un final a fost găsit cu greu un înlocuitor, dar toată această perioadă a fost un chin pentru 

antreprenor, deoarece acesta avea de lucrat în paralel la proiecte şi la  rapoarte specifice unui 

antreprenor. 

O problemă cu care s-a lovit antreprenorul cursurilor de informatică şi robotică pentru 

copii este că a făcut planul de afaceri poate prea detaliat, a inclus lucruri prea mărunte (ex. 

pixuri, hartie igienică) şi trebuia să includă doar lucrurile mari şi valoroase. Dar şi acolo a 

întâmpinat probleme cu birocraţia şi a oferit un exemplu. În planul de afaceri era specificată 

achiziţionarea unui router wireless la preţul de 300 lei, dar în realitate costa 306 lei. “Nu e o 



                                                                                                                            

                                                                                                   

tragedie, eu pot să pun ăia 6 lei. Dar trebuie să fac o sută de hârtii pentru asta și să refac niște 

acte și pentru mine e greu, enorm de greu. Pentru mine birocrația a fost covârșitoare și dacă aș fi 

știut de la început aș fi făcut altfel” a spus antreprenorul în interviul acordat echipei Civitas. 

Cu toate acestea antreprenorii au apreciat ajutorul oferit de fundația Civitas cu privire la 

informațiile oferite la începutul proiectului, posibilitatea de a participa la cursuri, sfaturile 

oferite, dar și amabilitatea, suportul echipei și timpul de răspuns. Aceștia au spus că de fiecare 

dată când nu trimiteau un document completat bine echipa le trimitea un răspuns și le explica ce 

nu este bine. Așa au învățat să facă totul bine, de unii singuri, iar un factor cheie a fost faptul că 

au fost verificaţi la fiecare pas. 

Cu un start-up în domeniul IT nu poți greși dacă ai o pregătire sau cunoștințele necesare 

în domeniu și o echipă în spate precum este cea de la Fundația Civitas care îndrumă antreprenorii 

la început de drum cand aceștia au cea mai mare nevoie. Am prezentat majoritatea avantajelor, 

dar și dezavantajelor, problemele, dar și rezultatele unor astfel de afaceri. Un articol precum este 

acesta poate ajuta un antreprenor aflat la început de drum, îi arată provocările prin care va trece, 

dar și anumite greșeli făcute de alții. Acest articol poate fi o inspirație pentru persoanele care îşi 

doresc o afacere în acest domeniu dar le este frică să încerce. 

 O simplă concluzie care se poate trage de aici, cu puțin ajutor, muncă, dar și devotament, 

informațiile necesare şi fondurile nerambursabile necesare, orice persoana poate realiza ceea ce 

îşi doreşte şi poate ajunge la libertate şi la independență financiară. 
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Introducere 

 

Articolul propus dorește să aducă în atenție dificultățile pe care antreprenorii români le 

întâmpină în implementarea ideii de afacere și cum vârsta și experiența i-au influențat în inițierea 

afacerii respective. În rândurile ce urmează voi alege să prezint eventualele riscuri și dificultăți, 

dar și soluții pe care  le-au găsit antreprenorii care au participat în cadrul proiectului “Un Plus 

Pentru Start Up-Urile Regiunii Nord-Vest – Noiantreprenori” 

 În plus, voi analiza dacă vârsta sau experiența acestora în alte afaceri le-au modificat deciziile 

legate de planul actual de afacere. Totodată, această temă este una importantă având în vedere 

cadrul actual, cel al pandemiei COVID-19, care a afectat în mod direct, dar și indirect toate 

domeniile și întreprinderile.
1
 

Această temă surprinde provocările pe care posibilii antreprenori, tineri în acest domeniu, le au 

de depășit. Acestea sunt semnificative din punct de vedere al numărului și nu sunt ușor de 

administrat, din cauza competitivității și a principiilor din domeniul antreprenorial. 

Articolul are la bază următoarele surse inedite precum chestionarul și interviul, instrumente de 

cercetare, care au fost adresate unui număr de 37 de antreprenori. Iar, anterior răspunsurile 

acestora în ceea ce privește inițierea afacerii și piedicile întâmpinate. Alte surse folosite sunt cele 

bibliografice cu privire la inițierea planului de afacere.  

Ipoteza se va baza inițial pe dificultățile pe care antreprenorii le-au avut de înfruntat la începutul 

implementării ideii de afaceri, urmând să fie analizate și dificultățile legate de componenta de 

vânzare a produselor/ prestare a serviciilor, cât și de cea a ocupării și menținerii locurilor de 

muncă. Ulterior, se va analiza și modul în care următorii factori, vârsta și experiența anterioară a 

antreprenorilor au afectat implementarea ideii.  

                                                           
1
 Domeniul HORECA, domeniul transporturilor și turismul 



                                                                                                                            

 

 

                                                                                                   

Dificultățile întâmpinate de antreprenori 

De-a lungul procesului de implementare a unei idei de afacere, antreprenorii se lovesc de blocaje 

precum lipsa unui capital, neîncrederea în forțele proprii, precum și dificultăți legate de vânzarea 

produsului după punerea în practică ideii de afacere. Însă odată cu aceste dificultăți, antreprenorii 

încearcă să găsească factori care să îi motiveze să continue cu planul lor, precum: factori 

motivaționali intrinseci, nevoia de autorealizare și autodepășire, nevoie prezentată în cadrul 

Piramidei nevoilor lui A. Maslow, situată în vârful piramidei, fiind punctul cel mai greu de atins; 

factori financiari, precum independeța financiară a individului; dar și factori care țin de 

dezvoltarea personală a acestuia (Centrul de Asistență Antreprenorială și Management, 2019). 

În cadrul răspunsurilor analizate în urma aplicării chestionarului cei 37 de antreprenori au 

menționat numeroase dificultăți în ceea ce privește atât implementarea ideii de afacere, cât și 

vânzarea produsului sau prestarea serviciului. Cele mai menționate dificultăți au fost competiția 

de piață, prețul și lipsa promovării. Subiecții au numit și pandemia COVID-19 într-un procent de 

16,2%, conform bazei de date. Competiția de piață a fost cea mai votată, având un procentaj de 

43.2%, fapt datorat poziționării ofertei pe piață. Poziționarea este un factor foarte imporant în 

ceea ce privește strategia de marketing a planului de afacere, deoarece ideea dumneavoastră de 

afacere trebuie să se diferențieze de cea a concurenților. Astfel, planul dumneavoastră de afacere 

trebuie să fie prezentat diferit față de cel al concurenților și strategia să fie una atractivă pentru ca 

eventualii clienți să aleagă serviciul dumneavoastră și nu pe cel am competitorului (Bugaian et 

al., 2010).  

A doua dificultate pe care antreprenorii o confruntă este prețul, cu un procentaj de 32.4%, care 

de cele mai multe ori este inadecvat stabilit. Antreprenorii sunt sfătuiți să stabilească prețuri 

decente în raport cu calitatea produsului sau serviciului pentru a observa cum reacționează piața, 

dacă produsul se vinde sau nu. Cumpărătorii sunt deschiși prețurilor mai ridicate, doar dacă 

produsul este de o calitate mai înaltă și mai eficient (CAAM, 2019). 

Un al treilea impediment este reprezentat de lipsa promovării, des întâlnit întrucât există 

antreprenori care nu pun accent pe această etapă, considerând că nu este una importantă, iar în 

acest punct greșesc, deoarece chiar dacă produsul este de calitate, prețul este accesibil și este 



                                                                                                                            

 

 

                                                                                                   

bine poziționat pe piață, acesta nu va fi de succes din cauza lipsei promovării. Dacă promovarea 

lipsește, posibilii clienți nu au cum să observe produsul, deoarece nu au auzit de el. Astfel, 

procentajul răspunsurilor de 27% este motivat. Tinerii antreprenori trebuie să acorde atenție 

procesului de publicitate și de promovare a serviciului, atât prin reclame și anunțuri publicitare, 

cât și prin anumite promoții, care să îl determine pe client să apeleze la serviciul prestat (Bugaian 

et al., 2010). 

Vârsta și experiența anterioară 

Cu toate că până în prezent nu s-a demonstrat prin niciun studiu dacă vârsta influențează sau nu 

ideea de afacere sau dacă există o vârstă optimă pentru deschiderea unei afaceri (CAAM, 2019), 

specialistul A. Smith are o abordare diferită. El deosebește două tipuri de antreprenori: cel 

artizan, care este mai tânăr, dar care nu are destulă experiență în deschiderea unei afaceri și cel 

speculativ-oportunist, care este mai în vârstă și posedă mai multă experiență (Bugaian et al., 

2010).  

În ceea ce privește modul în care vârsta i-a influențat pe antreprenorii intervievați în înființarea și 

menținerea afacerii, cei cu vârste între 40 și 55 ani au afirmat că au ales să își deschidă o afacere 

în același domeniu în care aveau experiență tocmai datorită anilor pe care i-au petrecut muncind 

în acel domeniu și dedicându-se lui. Prin urmare, în cazul lor vârsta a fost un factor important 

care i-a determinat să își deschidă o afacere. Antreprenorii din cealaltă categorie de vârstă (25-40 

de ani) au menționat că vârsta i-a determinat să aleagă anumite domenii precum cel IT, întrucât 

sunt mult mai deschiși la schimbarea cu ajutorul tehnologiei, crescând și făcând parte din așa-

zisei Generații Y și Z. În cazul acestora vârsta și experiența anterioară au jucat un rol important, 

deoarece au ales să studieze științe precum matematica și informatica, ajungând să profeseze în 

domeniu IT. Printre acești antreprenori există și cei care și-au dorit o idee de afacere “verde”, 

pentru că i-au influențat problemele mediului trăind și experimentând două perioade, cea în care 

tehnologia și construcția de mașini nu afectau mediul în care trăiau și cea din momentul actual 

unde acestea sunt principalul vinovat al poluării. Astfel, în mod special vârsta și traiul în diferite 

medii i-au ajutat să observe probleme din jurul lor și să găsească soluții pentru acestea în cadrul 

afacerilor pe care le-au deschis.  



                                                                                                                            

 

 

                                                                                                   

Totodată, au fost efectuate studii care dovedesc că antreprenorii determină potențialul ideii lor de 

afacere, datorită experienței anterioare de muncă. Este important ca în momentul în care ai o idee 

de afaceri și dorești să o implementezi  să urmezi anumite cursuri care să te pregătească pentru 

acest pas, astfel antreprenorii trebuie să dețină abilități profesionale necesare deschiderii unei 

afaceri.  

În urma interviurilor luate celor 37 de subiecți, s-a observat că cei mai mulți au lucrat în cadrul 

altor domenii, însă au existat persoane care de la bun început și-au deschis o mică întreprindere 

și au încercat să înainteze cu propria lor idee de afacere. Subiecții au fost intervievați și în 

legătură cu activitățile de mentorat, care le-au fost foarte benefice în cadrul procesului de 

implementare al proiectului, însă au apărut păreri contradictorii în cazul cursului de formare 

antreprenorială de care foarte mulți subiecți au afirmat că nu a fost destul de detaliat. 

Există și antreprenori care se folosesc de experiența anterioară în ceea ce privește punerea în 

practică a ideii de afacere. De cele mai multe ori, antreprenorii aleg să își deschidă afaceri în 

domeniul în care au profesat, având statutul de angajați, deoarece le este cunoscută piața, își 

cunosc competitorii, fiindu-le mult mai ușor să deschidă o întreprindere în domeniul în care au 

lucrat, decât să vină cu o idee inovativă. În plus, unii antreprenori aleg să își pună în practică o 

idee de afacere în urma unui hobby pe care îl aveau, în acest mod ei sunt motivați din punct de 

vedere intrinsec, întrucât vor face totul din plăcere, nefiind supuși unei ideii care nu îi pasionează 

(BM, an necunoscut). Dintre antreprenorii intervievați în cadrul proiectului, cei cu vârsta 

cuprinsă între 40 și 55 de ani, opt din doisprezece au afirmat că aveau experiență anterioară în 

domeniul în care și-au deschis afacerea și tocmai acest motiv a stat la baza ideii lor de afacere. 

Mai departe s-a observat că cei care aveau o experiență anterioară în domeniu nu au întâmpinat 

dificultăți în implementarea ideii lor de afacere sau dificultățile pe care le-au întimpinat au fost 

minore și foarte ușor de rezolvat. 

Referitor la tangența dintre antreprenoriat și administrație este important de menționat că 

administrația prin autoritățile sale ar trebui să încurajeze posibilii antreprenori și mediul acesta, 

atât prin intermediul unor politici de promovare a afacerilor acestora, cât și prin reducerea 

birocrației și a duratei de timp pe care aceștia o pierd încercând să își deschidă o afacere. 



                                                                                                                            

 

 

                                                                                                   

Totodată, educația antreprenorială ar trebui să ocupe un rol mult mai important în programa 

școlară a elevilor, pentru a-i încuraja să gândească soluții pentru anumite probleme și pentru a 

învăța cum funcționează mediul afacerilor și care sunt demersurile deschiderii unei afaceri. Dacă 

elevii ar fi îndrumați încă de pe băncile școlii să gândească din punct de vedere financiar și 

antreprenorial, după terminarea studiilor ar putea să își pună în practică mult mai eficient ideea 

lor de afacere. Concluzii 

În încheiere, în urma aplicării celor două instrumente de cercetare și a analizării răspunsurilor s-a 

observat că vârsta și experiența anterioară a antreprenorilor au fost niște factori extrem de 

importanți în procesul de implementare a ideii de afacere, deoarece acești factori i-au ajutat să 

facă față dificultăților pe care le-au întâmpinat și tot ei i-au determinat să aleagă domeniul în care 

să își deschidă afacerea. 

Este de menționat faptul că unii antreprenori nu au avut o experiență anterioară în acest domeniu, 

însă au ales să își deschidă o afacere în cadrul domeniului în care au lucrat, deoarece credeau în 

produsul lor și piața pe care acesta ar fi urmat să fie lansat.  În ceea ce privește dificultățile 

întâmpinate de antreprenori s-au numărat: competitivitatea, prețul produsului/serviciului, lipsa 

promovării și pandemia COVID-19, dar antreprenorii au putut să le facă față ușor tocmai datorită 

experienței pe care o aveau în domeniu și în mediul antreprenorial.  

Decizia de inițiere a ideii de afacere este de cele mai multe ori una riscantă și dificilă, dar cu o 

pregătire anterioară și cu o foarte bună abordare a strategiei de marketing, antreprenorul reușește 

să își atingă scopul. Astfel, pentru inițierea afacerii este important să ai motive întemeiate care să 

te stimuleze să continui, iar ideea ta de afacere trebuie să fie legată de cererile pieței. În plus, un 

individ care nu a mai profesat în acest domeniu trebuie să învețe și să își sporească resursele 

pentru a-și duce la capăt ideea de afacere. „Cu cât antreprenorul este mai pregătit din punct de 

vedere teoretic și practic, cu atât mai bine îi va merge afacerea.” (CAAM, 2010, p. 40) 

Recomandări  

Este recomandat ca un antreprenor care se află la început de drum să evite greșelile realizate de 

alții și să fie conștient de faptul că nu este singurul întreprinzător pe piață. Conchidem că ei 



                                                                                                                            

 

 

                                                                                                   

trebuie să cerceteze în mod corect piața pe care doresc să își lanseze produsul și să își evalueze 

eventualii concurenți, pentru a fi capabili să vină cu idei noi, cu îmbunătățiri aduse produsului 

vândut de concurent. Având în vedere rezultatele chestionarului viitorii antreprenori trebuie să își 

stabilească un preț adecvat raportat la calitatea produsului și să elaboreze un plan de marketing 

peste medie, care să se plieze pe produs și pe piața pe care acesta va urma să fie lansat (CAAM, 

2019).  Conform lucrării realizate de Centrul de Asistență Antreprenorială și Management, ideea 

de afacere va fi de succes si mult mai atractivă pentru clienți dacă la momentul implementării 

acesteia se va lua în considerare un preț mai mic, îmbunătățiri aduse produsului și o calitate mai 

ridicată decât cea a concurenților.  
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Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj împreună cu Grupul de Consultanță pentru 

Dezvoltare DCG și Asociația Centrul pentru Politici Publice au implementat proiectul numit: „Un 

PLUS pentru START-UP-urile Regiunii Nord-Vest – NOIantrepreNORI” prin Programul 

Operațional Capital Uman, având un focus pe Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toți, 

Operațiunea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Proiectul 

se adresează persoanelor ce sunt interesate să își deschidă o afacere într-un oraș din județele Bihor, 

Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.
1
  

Obiectivul acestui proiect este de a crește ocuparea antreprenorială în Regiunea Nord-Vest 

prin formarea antreprenorială a 307 de persoane și susținerea înființării a 38 de întreprinderi ce au 

un profil non-agricol în zona urbană. Susținerea antreprenoriatului va aduce un boost asupra 

economiei locale și regionale, dar și prin dezvoltarea de mecanisme inovatoare pentru acest sector, 

iar prin acestea, publicul va fi mult mai informat cu privire la ce este un antreprenor și cum se poate 

finanța o afacere.  

Grupul țintă al acestui proiect sunt persoanele care au vârsta mai mare de 18 ani, care au 

reședința în județele precizate, ce au absolvit cel puțin studiile gimnaziale, și care doresc să își 

înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, de asemenea, aceștia nu trebuie să fi participat la 

măsuri similare, co-finanțate prin fonduri nerambursabile.  

Acest proiect a pus la dispoziție un stagiu de practică și un serviciu de mentorat, unde noii 

antreprenori au avut ocazia de a dobândi mai multe cunoștiințe și informații legate de cum se 

formează un plan de afaceri, ce elemente are un plan de afaceri și cum trebuie scris pentru a deveni 

eligibil. Participanții au avut ocazia de a lucra pe un plan de afaceri prin exerciții în grup, 

parcurgând cele mai importante puncte cheie al unui plan, de asemenea, juriști, contabili, specialiști 

în marketing, consultanți și business angels au vorbit și comunicat cu concurenții, răspunzând la 

toate întrebările acestora și le-au dat sfaturi pentru a-i ajuta în creearea unui plan de afaceri eligibil și 

ușor de implementat.
2
  

Evaluarea acestor planuri de afaceri s-a realizat pe baza a cinci categorii: Inovare Socială; 

Dezvoltare Durabilă; Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 și eficiență din  

                                                           
1
 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, pag. 1-5 

2
 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, pag. 5-6 
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punct de vedere al utilizării resurselor; Cercetare, dezvoltare tehnologică și/sau inovare; și Utilizarea 

și Calitatea Tic. Iar pentru a fi eligibile, planurile de afaceri trebuie să respecte structura propusă de 

către administratorul schemei de antreprenoriat, să fie depuse de o persoană ce a absolvit cursurile 

de Compentențe Antreprenoriale, să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, să fie 

originale, ș.a.m.d.
3
 

Fiecare antreprenor selectat a luat parte la un stagiu de practică, în urma concursului de plan 

de afaceri, în cadrul unei companii cu același cod CAEN pentru a dobândi experiența necesară. 

După acest stagiu de practică, la mentorat, concurenții și-au îmbunătățit cunoștiințele din etapele 

anterioare. Acest program de mentorat s-a focusat pe aprofundarea planurilor de afaceri depuse în 

concurs, și anume, pe elemente cheie considerate cele mai importante, precum: segmentarea 

clienților, strategii de vânzări și de marketing, profilul angajaților în funcție de domeniul de 

activitate al afacerii. 

Monitorizarea activității întreprinderilor finanțate a prevăzut durate de vizite și întâlniri de 

monitorizare a afacerilor compuse din realizarea proceselor de angajare, precum: contracte de 

muncă, fișe de post, minim 2 locuri de muncă create. Mai apoi, bugetul de minimis a fost urmărit 

prin prisma cheltuielilor. Fiecare afacere este monitorizată din punct de vedere al desfășurării 

acesteia, cât de sustenabilă este, cum au fost recrutați și selectați echipa de management al 

proiectului, cum s-au întocmit contractele de muncă, ce strategii de informare și promovare a avut 

fiecare participant, și cum au fost diseminate rezultatele (datele au fost culese prin metode 

cantitative de cercetare – chestionare, dar și prin metode calitative de cercetare – focus grupuri, 

interviuri).
4
 

Confrom statisticilor, din 37 de antreprenori, 51,4% din aceștia sunt necăsătoriți, iar 43,2% 

sunt căsătoriți, restul fiind fie divorțați sau văduvi.
5
 De asemenea, 48,6% din aceștia au fost angajați 

înainte de a-și înființa propria firmă, din acest punct, putem percepe că majoritatea, deja, știau pe ce 

nișă în afaceri pot să meargă și ce să își deschidă, aducând ceva nou în afaceri și antreprenoriat.
6
 

Pentru a participa la acest proiect, 23 din 37 de participanți au aflat de acest proiect prin cunoștințe  

                                                           
3
 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, pag. 7-8 

4
 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, pag. 10-13 

5
 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K5.  

6
 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K6. 
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sau prieteni, iar restul prin evenimente de informare la care au participat sau prin campanii 

Facebook,  pagina de web a Fundației Civitas si partenerilor fundației. Într-un mod suprinzător, un 

număr de 86.5% din antreprenori nu au apelat la un consultant pentru elaborarea planului de afaceri 

în cadrul participării la concursul de planul de afaceri, față de cei 13,5% ce au considerat că 

informațiile și serviciile de mentorat oferite în cadrul proiectului au fost foarte utile în adaptarea 

planului de afaceri.
 7

 

Dintre cei ce au apelat la serviciile de consultanță în timpul proiectului pentru a crea un plan 

de afaceri, aceștia sunt foarte mulțumiți de serviciile date, deoarece acum, datorită informațiilor 

dobândite, vor știi să își înființeze un plan de afaceri și pot să transmită informațiile mai departe prin 

workshop-uri sau teambuilding-uri în cadrul firmei lor. De asemenea, o parte din antreprenori au 

reușit să își scrie planul de afaceri în timpul cursului de elaborare a planului de afaceri.
8
  În adaos, 

foarte mulți au fost destul de nemulțumiți în privința acestor stagii de mentorat, precizând că ar 

trebui să se facă mult mai multe întâlniri pentru a clarifica anumite informații.  

Participanții au considerat cursul de antreprenoriat foarte util deoarece au întâlnit persoane 

cu care puteau să discute, de pildă: specialiști contabili, juriști, specialiști în vânzari și în marketing, 

business angels, și să clarifice anumite informații pe care nu le știau. Unul dintre pretendenți, spre 

exemplu, știa termenii și nomenclatura într-o altă limbă,
9
 iar acest curs l-a ajutat să învețe termenii 

în limba română și să înteleagă ce trebuie să facă. De asemenea, prin acest curs, noii antreprenori își 

scriau planul de afaceri în timpul cursurilor, deci, putem spune că, cu fiecare informație adusă nouă, 

aceasta era adaptată la planul lor de afaceri și scrisă conform regulilor. Prin această consultanță 

pentru planul de afaceri, majoritatea membrilor au reușit să își împărtășească ideile și informațiile, 

dar și chiar să mai învețe anumite lucruri noi pe care nu le știau.  

În paralel, cum am menționat mai sus, 86,5% dintre antreprenorii participanți nu au dorit să 

apeleze la consultanță pentru planul de afaceri pentru că aceștia, deja, știau ce doreau să facă, având 

un buget schițat, cheltuieli calculate și ideea de afaceri în sine structurată, trebuiau doar să mai  

                                                           
7
 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K22.  

8
  Fundația Civitas, Interviul SU2, NOI AntrepreNori Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, 2018, 

pag. 1-4.  
9
 Fundația Civitas, Interviul SU4, NOI AntrepreNori Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, 2018, pag. 

1-7. 
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finiseze anumite detalii ce țineau de finețe pentru a lua un punctaj foarte bun, iar restul de 13,5% au 

apelat la un consultant pentru ajutor.
10

 

Cei ce au participat și la stagiul de practică au beneficiat de un coaching pe tema ideilor de 

afaceri și cum ar trebui să își înfințeze o afacere, precum și de sfaturi bine date și alese ce corelau cu 

ideea lor de afaceri. Îndeosebi, pe de altă parte, aceștia au simțit nevoia ca să aibă mai multe întâlniri 

pentru a stabili mai multe detalii și pentru a duce la final proiectul lor. Pentru ei coaching-ul a fost 

un lucru foarte bun, au prins încredere în afacerea pe care doreau să și-o înființeze, și au acumulat 

cunoștiințe utile pentru viitor. Dar, cum există și lucruri pozitive, există și lucruri negative. 

Participanții au menționat faptul că, stagiul de practică al acestora nu s-a aliniat cu ceea ce și-au 

dorit, au avut fie prea puține întâlniri, fie nu au avut un coach foarte bun ale cărui informații nu au 

fost transmise eficient. Iar pentru a îmbunătății acest lucru, în jur de 8,1% dintre antreprenorii 

concurenți au spus că ar trebui să se facă întâlniri mai dese și mai amănunțite pentru a întelege ce 

trebuie făcut si pentru a desprinde „miezul” informațiilor.
11

  

Iar, în privința mentoratului, foarte mulți antreprenori și-au exprimat opinia ca fiind de scurtă 

durată, dar util. Un număr mare dintre aceștia, respectiv 21,6% au explicat faptul că mentoratul i-a 

ajutat „să se pună cu picioarele pe pământ” în momentul când sesiunile au fost unul la unul.
12

 În 

schimb, deși activitatea de mentorat a fost prea scurtă, toți participanți au declarat că o perioadă mai 

lungă ar fi fost mult mai propice pentru aceștia. De asemenea, feedback-urile de la stadiul de 

mentorat i-au lăsat pe 8,1% dintre intervenienți, destul de demotivați, ceea ce înseamnă că există o 

problemă în cadrul acestui stagiu unde persoana ce a dat feedback-ul trebuia să fie mai obiectivă și 

să nu îi demotiveze. Dar, pe de altă parte anteprenorii au fost mulțumiți de ceea ce au învățat în 

cadrul acestui stagiu, unde au decis că se vor mai întoarce și vor ține legătura cu mentorul pe care l-

au avut pentru a primi mai multe sfaturi pe viitor.
13

  

După implementarea proiectului, pentru antreprenorii participanți top 3 cele mai mari 

dificultăți în ceea ce privește componența de vânzare a produselor/serviciilor au fost: competiția pe  

                                                           
10

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K22, 
11

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K28, 
12

 Idem.  
13

 Fundația Civitas, Interviul SU10, NOI AntrepreNori Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, 2018, 
pag. 1-7.  
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piață,  prețul și lipsa de promovare.
14

  În ceea ce privește ocuparea și menținerea locurilor de muncă, 

62,2% au considerat dificil indentificarea persoanelor potrivite, iar 18,9% au considerat lipsa 

motivației angajațiilor.
15

 Din punct de vedere financiar, antreprenorii au avut opinii diferite: 37.8% 

au considerat că vor avea o previziune clară după o lună, 27% dintre participanți au anticipat dupa 3 

luni, iar 21.6% abia după 6 luni.
16

 Interesant este că, antreprenorii au anvizajat că în perioada de 

sustenabilitate, pentru 73% din aceștia, pandemia de Coronavirus a reprezentat o piedică în a-și pune 

pe picioare afacerea dorită, apoi 54,1% au văzut incertitudinea privind economia națională ca fiind 

un impediment având în vedere stadiul economiei la momentul respectiv, urmat de 40.5% ca fiind o 

piedică plata salariilor și a facturilor, iar dimunarea veniturilor de către 37,8%, dar, de asemena pe 

ultimele locuri sunt și lipsa granturilor (2,7%), timpul (2,7%), și problemele personale (2,7%).
17

 

În concluzie, legat de cursul despre elaborarea planului de afaceri, 8,1% dintre candidați 

știau deja ce afacere vor să își deschidă, cum va decurge, ce cheltuieli au de făcut și care este 

bugetul pe care trebuie să îl aibă. Cealaltă parte de 35,1% a considerat că acest curs a prins foarte 

bine deoarece, pentru mulți, informațiile erau noi, și au apucat să își creeze un plan de afaceri 

imediat cum primeau o informație nouă.
18

 Legat de stagiul de practică, pentru 13,5% acest stagiu de 

practică nu a fost ceva foarte bun, fie pentru că ideea lor nu se alinia unde își făceau practica, fie din 

considerente de natură unde firma le dădea oportunitatea la doar o întâlnire și atăt, dar pentru 16,2% 

din cei 37 de participanți, stagiul de practica a fost ceva foarte bun,
19

 au avut un coach ce le-a 

transmis cunoștiințele dobândite, și aceștia le-au deprins imediat, ba, chiar rămânând în relații foarte 

bune cu coach-ul lor. Iar stagiul de mentorat, i-au ajutat pe 21,6% dintre concurenți,
20

 să își așeze 

informația prin sesiunile de unu la unu, unde puteau să pună întrebări și să dobândească mai multe 

cunoștiințe. Totodată, și feedback-ul mentorilor a fost unul foarte bun, unde sfaturile au fost de 

natură constructivă. În același timp ca și beneficii, toti candidații au beneficiat de un stagiu de 

practică, de un coach și de un mentor ce i-a ajutat să meargă mai departe, să își fixeze informațiile și 

să reușească să își pună afacerea „pe picioare”.   

                                                           
14

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K40. 
15

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K41, 
16

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K38, 
17

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K36. 
18

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K18, 
19

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K27, 
20

 Fundația Civitas, 2018. NOI AntrepreNOri, Proiect: Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest, picture K28 
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1. Prezentarea temei analizate 

Antreprenoriatul reprezintă un domeniu în care persoana care inițiază planul de afacere și 

construiește proiectul pe cont propriu este gată să își asume diverse riscuri. Antreprenorul în sine 

este o persoană determinată, activă, cu spirit inovator și foarte asumată, fiindcă în acest domeniu 

este necesar să fii adaptabil și competitiv. Pe piață nefiind singur, pot apărea mereu noi provocări 

care să îl oblige antreprenorul să își modifice planul de afacere și să se adapteze unor situații noi 

și poate mult mai stresante (Steve, Glackin, 2012). Un întreprinzător de succes vede oportunitățile 

chiar și în spatele provocărilor și având un spirit inovator, găsește resursele necesare pentru ca 

afacerea sa să poată evolua și să producă profit. 

Ideile de afaceri trebuie să fie inovatoare, antreprenorii pot găsi oportunități pentru afaceri 

noi prin folosirea metodelor tehnologice moderne, pentru reformarea unui serviciu care a stagnat, 

iar printr-o idee inovatoare aceștia pot crea o nouă față a serviciului, care este mult mai atractivă 

pentru clienți (Croitoru, 2015). Inovațiile introduse în piață pot avea o amploare pe care 

antreprenorul nu și-a imaginat-o în momentul în care concepea planul de afacere, iar conform lui 

Drucker, activitățile antreprenoriale trebuie să aibă un caracter inovativ sistematic (Drucker, 

2006). Cu alte cuvinte, atreprenoriatul mai ales în domeniul învățământului aduce o ideologie nouă 

și modernă asupra acestui serviciu. 

Inovația în domeniul învățământului reprezintă „o ameliorare măsurabilă, deliberată, 

durabilă şi puţin probabil să se producă frecvent” (Huberman, 1973, p. 7, apud Neagu, 2009). Prin 

urmare inovația în sistemul educațional presupune atât introducerea tehnologiilor moderne, cât și 

schimbarea relațiilor interpersonale și punând accentul mai mult pe interactivitate și interacțiune. 

Deci inovația din învățământ reprezintă o acțiune deliberată care are ca scop final creșterea 

numărului de indivizi care au reușite școlare (Neagu, 2009). Iar în acest sens intervin antreprenorii 

care dezvoltă afaceri care să vină atât în ajutorul părinților care vor să le ofere copiilor lor noi 

oportunități, dar și în ajutorul instituțiilor de învățământ creându-se astfel parteneriate între 

domeniul public de învățământ și domeniul privat. Astfel de parteneriate au fost descrise și de către 

Almalky și Alqahtani în articolul lor, unde parteneriatele dintre învățământul de stat și proprietarii 

de afaceri, oferă posibilitatea elevilor (de la nivelul liceului) de a lua parte în mod concret la 

activitățile profesionale, aceștia putând să învețe și să fie evaluați instant, precum într-un program 

de formare profesională (Almalky, Alqahtani, 2021). 



                                                                                                                     

                                                                                              

2. Metodologia 

Metoda de cercetare utilizată pentru a identifica provocările întâmpinate de antreprenori în 

punerea în practică a planurilor de afaceri din domeniul de învățământ, este o metodă calitativă și 

anume interviul individual. Culegerea datelor a fost realizată de către Asociația Centrul pentru 

Politici Publice, în cadrul proiectului “Un PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest – 

NOIantrepreNORI” în perioada ianuarie - martie 2021. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea ocupării în Regiunea Nord- 

Vest prin formarea antreprenorială a 307 persoane și susținerea înființării a 38 de intreprinderi cu 

profil nonagricol in zona urbană.
1
 

În cadrul acestui proiect vor fi analizate doar acele afaceri dezvoltate de antreprenorii 

intervievați care desfășoară activități legate de învățământ. 

 
3. Prezentarea rezultatelor obținute în analiza datelor 

Dat fiind faptul că în cadrul acestui proiect vor fi analizate doar acele afaceri dezvoltate de 

antreprenorii intervievați care desfășoară activități legate de învățământ, au fost identificate și 

interpretate, după așteptările și provocările intervenite, 5 interviuri după cum urmează: 

1. Prima firmă se ocupă cu training de limbi străine și soft skills, combinându-le pe amândouă 

pentru angajați. Așteptările erau destul de scăzute, nu erau siguri că vor fi susținuți și ca li se 

vor pune banii în brațe, credeau că vor fi verificați și bătuți dacă ceva nu va merge bine. Iar 

cele mai mari provocări ale firmei, întâmpinate în cele 12 luni de implementare au constat în 

constituirea raporturilor. Iar în cele 6 luni de sustenabilitate pandemia a constituit un factor 

frustrant, dar au avut noroc de toată susținerea din partea Civitas. 

2. A doua firma se ocupă cu programare și robotică. Așteptările au constat într-o evoluție precum 

o „rampă de lansare”. Iar cele mai mari provocări au fost date de pandemia de cornonavirus, 

fiind nevoiți să funcționeze, chiar dacă erau limitați și au încercat să primească ajutor din partea 

IMM vest, însă nu au avut un rezultat pozitiv. 

3. A treia firma se ocupă cu team-building și activități pentru copii si tineri, dar și pentru adulți, 

datorită pandemiei. Așteptările acestora s-au dovedit a fi destul de mari prin faptul că 

organizația s-a bazat mai mult pe comunicare și pe faptul că s-au așteptat la ajutor pe parcursul 

proiectului. Cele 3 mai mari provocări ale celor 12 luni au fost, dup cum urmează: Una dintre 
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 Secvență preluată din Metodologia concursului de articole. 



                                                                                                                     

                                                                                              

probleme a fost apariția pandemiei, după care găsirea unor parteneri a fost o a doua provocare, 

iar de asemenea gestionare economică a fost destul de greu de digerat și dirijat. 

4. A patra firmă se ocupă cu diverse cursuri de robotică și informatică pentru copii, la un nivel 

de începător. Așteptarea cea mai mare a fost primirea unui ajutor financiar, știind totuși care 

sunt condițiile pieței. Totul a decurs conform așteptărilor, însă o piedică importantă este 

reprezentată de pandemia de Coronavirus, astfel au apărut și cele mai mari dificultăți, care au 

avut legătură cu veniturile. 

5. A cincea firmă, School of Joy, este un centru educațional care promovează educația ghidată 

pentru copil. Provocările întâmpinate de acest centru au apărut în principal din cauza 

pandemiei, cauzând lipsa angajaților. 

Analizând mai detaliat interviurile, s-a constatat că cele mai mari provocări pe care le-au 

întâmpinat antreprenorii au apărut datorită faptului că nu au analizat toate aspectele pieței încă de 

la început. Deși initial se adresau unui anumit tip de copii, spre exemplu serviciile lor se adresau 

copiilor din familiile care optează pentru home-schooling, nu au luat în seamă aspectul că fiecare 

familie e diferită, și există părinți mai restrictivi și mai rigizi când vine vorba de educație, dar și 

părinți care sunt dornici să îi înscrie pe copii la diverse ateliere prin care să își dezvolte și alte 

abilități, să își descopere pasiunea. 

Totuși, există și antreprenori care la momentul de analiză a pieței au ținut cont de faptul că 

ei fac un serviciu „pentru copii, dar clientul este părintele”. Astfel s-au gândit cum ar trebui să fie 

părinții care vor apela la serviciile lor: părinți tineri și pasionați de tehnologie; și au încercat să afle 

și ce anume ar dori acești părinți să învețe copii lor. 

O perspectivă interesantă pe care a oferit-o una dintre firme se referă la faptul că a vrut să 

ofere oportunități noi și pentru generația de la clasele 5-8, fiincă cei de „1-4 au destul de multe 

posibilități pe timp de vară, de meșteșugărit, after-schooluri, care încă le satisfac nevoile, (…) iar 

liceeni au festivaluri”. Această perspectivă se axează pe inovare socială în crearea de team- 

building-uri pentru copii. 

Totuși, cele mai multe probleme au apărut din cauza lockdown-ului și a restricțiilor apărute 

odată cu pandemia de coronavirus. Au scăzut veniturile fiindcă elevii nu mai participau la 

activități, iar după ridicarea carantinei restricțiile de distanțare și purtare a măștilor nu mai ofereau 

același impact educativ, fiincă organizatorii nu credeau „că educația se poate face purtând o mască 



                                                                                                                     

                                                                                              

pe față”. Astfel, au fost nevoiți să reducă numărul de elevi dintr-o grupă pentru activitățile care nu 



                                                                                                                     

                                                                                              

se puteau organiza în mediul online și au fost nevoiți să pună mesele mai distanțate, așa că au 

apărut costuri noi pentru dezinfectanți și materiale de protecție. Iar pentru alte tipuri de activități, 

au fost nevoiți să treacă în mediul online și au apărut costuri datorate achiziționării de echipamente 

foto-video care să ofere o educație de calitate chiar și prin online. Predarea online este oricum mult 

mai provocatoare, iar mentorii trebuie să se adapteze rapid la toate dificultățile apărute instant, 

spre exemplu dacă platforma are o eroare, aceasta trebuie remediată foarte rapid. Iar pentru a 

menține interesul copiilor, trebuie să organizeze proiecte interesante. 

 
4. Concluzii 

În concluzie, cele cinci firme au avut mari probleme cu pandemia de Coronavirus, care a 

avut un impact negativ, reprezentând o piedică în buna dezvoltare a acestora. Firmele au fost 

nevoite să găsească tot felul de soluții pentru a putea funcționa o data cu pandemia.Lipsa 

angajaților a fost una dintre cele mai dificile probleme de rezolvat, din cauza numărului tot mai 

mic de fonduri. Alții fiind nevoiți să plătească tot personalul ca și când ar funcționa. 

În momentul în care a fost analizată piața, antreprenorii au făcut această analiză mult prea 

vast și nu au anticipat schimbările rapide ale pieței. În momentul scrierii planului de afacere, 

aceștia nu și-au luat și o marjă de eroare, ei crezând că merg la sigur. În momentul apariției 

pandemiei, au întâmpinat foarte multe probleme datorate gestionării ineficiente a fondurilor, dar 

și datorită apariției unor cheltuieli neprevăzute. 

Și, deși mediul online reprezintă o soluție foarte bună pentru domeniul învățământului, 

reprezintă totodată și o provocare imensă pentru cei care predau. Predarea online necesită un 

echipament foto-video performant și pot apărea mereu defecțiuni tehnice, care trebuie remediate 

foarte rapid. Iar pentru a putea menține interesul copiilor, cel care predă trebuie să găsească 

anumite metode innovative și interactive pentru a le stârni curiozitatea elevilor. 

 
5. Recomandări 

Recomandările privind buna funcționare a firmelor care oferă servicii în domeniul de 

învățământ constă în găsirea unor posibilități de funcționare online, deoarece numai așa pot ajunge 

serviciile lor la cât mai mulți copii, din cauza restricțiilor cauzate de pandemie. Totodată găsirea 

unei resurse umane mai bine-pregătită și pasionată de tehnologie ar fi un beneficiu. 



                                                                                                                     

                                                                                              

O altă recomandare ar fi pregătirea elevilor pentru activități online, deși aceștia sunt foarte 

obișnuiți cu tehnologia, dascălii ar trebui să le facă periodic o instruire pentru activitățile de pe 

internet: o pregătire personală, care presupune motivare, managementul timpului, abilitați de 

organizate, și detalii despre când, cum și unde să caute ajutor online; iar la partea de abilitați 

productive, ar trebui să îi învețe strategii de citire și scriere mai eficientă în mediul online, 

managementul informațiilor, etc. 

Învățătorii ar trebui să se bazeze mai mult pe modele cognitive de predare, cu accent pe 

întrebări deschise, experimente, rezolvarea problemelor și pe modele sociale de învățare: metode 

colaborative care pot fi folosite foarte bine în mediul online (de la dezbateri la predări încrucișate). 

În viziunea mea învățământul trebuie să fie un pic mai conservator, în ciuda opiniilor destul 

de răspândite. Tocmai pentru că elevul de azi e cetățeanul de peste 10-15 ani, iar moda zilelor 

noastre e destul de probabil că va trece până atunci, cred că școala trebuie să se mențină la valorile 

universale și perene, în dauna celor moderne și trecătoare. Dar, ca de obicei, trebuie o măsură în 

toate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

                                                                                              

 

 

 

 
Bibliografie 

 

1. Almalky A., Alqahtani S. S., „ Special education teachers’ reflections on school transition 

practices that support partnerships with businesses to prepare students with disabilities for 

employment in Saudi Arabia Hussain”, Children and Youth Services Review, Elsevier, 2021, 

nr. 120. 

2. Croitoru, A., „ Antreprenoriatul în migrația românească”, Sibiu, Editura Universității „Lucian 

Blaga”, 2015. 

3. Drucker P., „Innovation and Entrepreneurship: practice and principles”, London, 

HarperCollins Publishers, 2006. 

4. Neagu G., „Inovația în învățământ”, Revistă de politici sociale „Calitatea vieții”, nr. 1-2, 2009, 

pp, 110-121. 

5. Steve M., Glackin C., „Antreprenoriat: Lansarea și administrarea unei afaceri”, traducere 

Mircea Ștefănescu, București, Editura Bizzkit, 2012. 



                                                                                                                     

                                                                                              

 

 

 

 
 

Analiza modului în care s-a modificat planul de afaceri o dată cu punerea în 

practică a ideii de afacere. 

Schimbări intervenite în implementare afacerii sau riscuri care nu au fost 

anticipate de către antreprenori 

 

 

 

 

 
Student: 

Burgheaua Alexandra Ioana 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

                                                                                              

Curpins 

 

 

1. Prezentarea temei analizate .............................................................................. 3 

2. Metodologia ........................................................................................................ 4 

3. Prezentarea rezultatelor obținute în analiza datelor ..................................... 4 

4. Concluzii ............................................................................................................. 7 

5. Recomandări ...................................................................................................... 7 

6. Bibliografie ......................................................................................................... 8 
 



                                                                                                                     

                                                                                              

1. Prezentarea temei analizate 

Antreprenoriatul în sine reprezintă o metodă inovativă de creare de locuri de muncă, o 

metodă care acționează spre combaterea inegalităților sociale și favorizează creșterea 

competitivității economice (Fundația Post-Privatizare, 2012). 

La fel ca în orice alt domeniu, atunci când vrei să performezi, ai nevoie de un plan bine- 

definit, în care analizezi necesitățile proiectului și încerci să gestionezi cât mai bine resursele 

existente. Un instrument pe care unii autori îl recomandă ar fi managementul proiectelor care este 

definit ca fiind un „instrument de planificare, coordonare, realizare și control al activităților” 

(Balogh et all, 2015) desfăsurate în cadrul planului inițial de acțiune; astfel apare și planul de 

afacere; acesta reprezenând un instrument de management prin care antreprenorii pot monitoriza 

și evalua afacerea lor și modul în care aceasta evoluează. Deși în definirea proiectelor acestea 

dispun de anumite obiective, rezurse alocate și termene limită (Balogh et all, 2015), planul de 

afacere poate fi văzut ca un instrument ceva mai dinamic, ce poate fi modificat în funcție de 

oportunițățile și provocările pieței. 

Un factor important al antreprenoriatului este dinamismul, care ajută la depășirea tuturor 

obstacolelor intervenite în momentul în care planul de afacere este aplicat, deoarece riscuri și 

provocări apar mereu, mai ales în contextul globalizării. Antreprenoriatul având un impact mare 

asupra performanțelor economice și a coeziunii sociale, datorită faptului că firmele contribuie la 

bugetul statului prin taxele plătite și totodată se creează noi locuri de muncă (Fundația Post- 

Privatizare, 2012). Iar o parte din caracteristicile pe care ar trebui să le aibă un antreprenor sunt 

responsabilitatea, flexibilitatea, devotamentul, pasiunea, calitatea, dorința de cunoaștere și 

bineînțeles asumarea și acțiunea (Iacob, 2017). Succesul antreprenorilor depinzând totuși și de 

strategia prin care este implementat planul de afacere. 

Managementul strategic este un factor important și reprezintă baza evoluției firmei, acesta 

permite managerilor să se adapteze rapid la diverse situații care apar în procesul de implementare 

a planului de afacere și care să ofere totuși o evoluție pozitivă firmei, îmbunătățind toate procesele 

existente la nivelul companiei. Gestionarea riscurilor strategice și percepția managerilor față de 

schimbările intervenite pe piață, ajută la stabilirea unor startegii eficiente care îmbunătățesc 

competitivitatea companiei și adaptabilitatea acesteia la condițiile spontane ale unei piețe 

complexe, caracterizată de schimbări demografice, apariția de tehnologii noi și un grad mare de 



                                                                                                                     

                                                                                              

competitivitate (Gavurova et all., 2020). 



                                                                                                                     

                                                                                              

2. Metodologia 

În cadrul acestei cercetări a fost utilizată o metodă calitativă de culegere a datelor și anume 

interviul individual, care permite realizarea unei analize în profunzime a modului în care s-a 

modificat planul de afacere o dată cu punerea în practică a ideii de afacere și a schimbărilor 

intervenite în implementarea afacerii, datorită riscurilor care nu au fost anticipate de către 

antreprenori. Iar pentru câteva date statistice mai generale, a fost utilizata o metoda cantitativă și 

anume chestionarul. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea ocupării în Regiunea Nord- 

Vest prin formarea antreprenorială a 307 persoane și susținerea înființării a 38 de intreprinderi cu 

profil nonagricol în zona urbană.
1
 

Culegerea datelor a fost realizată de către Asociația Centrul pentru Politici Publice, în 

cadrul proiectului “Un PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest – NOIantrepreNORI” 

în perioada ianuarie - martie 2021. 

 
3. Prezentarea rezultatelor obținute în analiza datelor 

Toți cei care au participat în 

perioada ianuarie - martie 2021 la 

proiectul “Un PLUS pentru START UP- 

urile Regiunii Nord-Vest – 

NOIantrepreNORI” au fost întrebați dacă 

au întâmpinat probleme majore în 

perioada de implementare, iar 64,9% au 

dat un răspuns negativ, ceea ce înseamnă că în perioada de implementare lucrurile au decurs foarte 

aproape de așteptările acestora. 

Însă, atunci când au fost întrebați ce fel de probleme au întâmpinat, 20 din cei 37 

participanți au dat exemple de probleme pe care le-au întâmpinat, după cum urmează: 11 

participanți au avut dificultăți cu menținerea locurilor de muncă; 9 au avut probleme datorate 

raportării mult prea riguroase; 7 participanți au avut probleme legate de dosarele de achiziții; 2 au 

avut probleme cu execuția bugetului; 2 au avut probleme legate de pandemia de Covid-19, iar unul 
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 Secvență preluată din Metodologia concursului de articole. 



                                                                                                                     

                                                                                              

a întâmpinat probleme dar nu au specificat ce fel de probleme. Ce mai reiese din grafic este că 17 

din cei intervievați nu au întâmpiant probleme. 

 

Dacă ar fi să vorbim despre modificările apărute în planul de afacere, după ce acesta a fost 

implementat, cei mai mulți antreprenori au făcut mici modificări datorate schimbărilor pieței, 

deoarece a crescut cererea în unele domenii, iar în altele a scăzut dramatic, generând niște venituri 

nesemnificative, care nu mai permiteau evoluția firmei. Cu alte cuvinte, nevoile pieței s-au 

schimbat, mai ales după apariția pandemiei de CoronaVirus, care a modificat destul de mult 

regulile din societate, iar unele firme au fost forțate să schimbe chiar și tipul clientului căruia să îi 

furnizeze serviciile lor. S-a constatat și faptul că structura pieței se modifică foarte mult și rapid 

datorită schimbărilor tehnologice apărute datorită standardelor europene în diverse domenii. Însă 

unii antreprenori au recunoscut faptul că analiza inițială a pieței a fost mult prea vastă și nu au 

anticipat câtă concurență va fi, ci au plecat de la premiza că „tot timpul există loc de cineva nou și 

că fiecare companie are ceva unic”. 

Un alt tip de schimbare ce a intervenit în planul de afacere a unor firme, ține de partea de 

buget. Fiindcă nu știau de la început ce presupun anumite lucururi, au învățat pe parcurs că la 

partea de salarii, nu au luat în considerare toate detaliile de la început. Atunci când au făcut o 

analiză a bugetului, au realizat și faptul că ar fi putut modifica și regândi cheltuielile: se putea 

negocia mai mult chiria spațiului de lucru, se puteam schimba condițiile pentru decontarea 

benzinei, etc. Iar datorită pandemiei, au apărut și cheltuieli noi, care nu au fost anticipate și firmele 

au fost nevoite să cumpere echipamente de curățenie și dezinfectare mult mai performante. 



                                                                                                                     

                                                                                              

Totuși, au fost și cazuri fericite în care planul de afacere nu a suferit modificări, așa cum 

ne-a spus unul dintre cei intervievați: „Planul de afaceri a fost gândit în așa fel încât să fie 

implementat, toate serviciile pe care le-am scris acolo, le și prestăm. Cash-flow-ul pe care l-am 

făcut, toate achizițiile pe care le-am menționat, activitățile pe care le voi face au fost gândite de la 

început în așa fel încât să le pot implementa ulterior.” 

Cei mai mulți dintre cei intervievați au adus în discuție faptul că au întâmpinat multe 

provocări din cauza pandemiei de CoVid-19, aceștia percepeau perioada de carantina ca o perioadă 

de nesiguranță cu privire la clienții lor. Deoarece nu își puteau desfășura activitatea, unele firme 

au fost afectate dramatic, obținând venituri foarte mici; alții au fost nevoiți să modifice contractele 

de muncă, de la timpul de lucru de 8 ore/zi au ajuns la 3 ore/zi. În funcție de domeniu, fiindcă nu 

scoteau suficient profit, unele firme au adăugat și vânzarea de bunuri pe lângă serviciul pe care și 

l-au propus initial să-l livreze. Acele firme care desfășurau o activitate legată de educație au avut 

de suferit foarte mult din cauza faptului că școlile au fost închise, iar acum funcționează mult mai 

restrictiv. Acele firme care dezvoltă traininguri, au fost forțate să treacă în mediul online, au reușit 

să se adapteze și reușesc în continuare să evolueze, chiar dacă mai încet decât anticipau ei. 

Alții au mai avut provocări din cauză că își procurau foarte greu materia primă și chiar 

angajarea resursei umane a reprezentat o provocare prin faptul că nu se mai pot susține interviurile 

în aceleași condiții ca înainte de pandemie, iar în unele domenii până ce antreprenorul nu vede ce 

poate face în mod practic un viitor angajat, este reticient în a-l angaja. 

Și cu toate acestea, cei mai mulți dintre cei intervievați, atunci când au fost întrebați dacă ar 

schimba ceva în cazul în care ar fi să o ia de la capăt… au recunoscut că, deși au avut mici greșeli, 

nu ar schimba nimic și ar proceda exact la fel: „nu cred că aș face prea multe lucruri diferite pentru 

că lucrurile nu au mers perfect, am avut tot felul de probleme dar (…) au fost tot felul de lucruri 

pe care le-am învățat în timp despre cum să abordez proiecte noi sau care ar fi soluția tehnică mai 

bună pe care aș putea să o aplic”. 

Totuși, alții au recunoscut că ar schimba strategiile de marketing și promovare, deoarece 

publicitatea este un factor important în evoluția firmei; iar alții și-ar alege cu mai multă grijă 

furnizorii de servicii online, deoarece și acest lucru contribuie foarte mult la vizibilitatea firmei pe 

piață. Am găsit un singur caz care a recunoscut faptul că ar schimba totul, ar schimba întreg planul 

de afacere, bugetul l-ar concepe diferit, ar fi mai atent la documentație și s-ar informa mult mai 



                                                                                                                     

                                                                                              

stict cu privire la cheltuielile necesare, ar alege și locația cu mult mai multă grijă, fiindcă se poate 



                                                                                                                     

                                                                                              

face treabă bună și dintr-un spațiu mai ieftin, dar poziționat într-un loc în care cererea este mai 

mare pentru serviciul prestat. 

 
4. Concluzii 

În concluzie, pot spune că era de așteptat ca planul de afacere să se modifice o data cu 

implementarea acestuia, deoarece condițiile pieței se modifică mereu datorită evoluției societății. 

Pandemia de coronavirus nu a putut fi anticipate de nimeni, iar aceasta creat o criză la nivelor 

oricărei companii, datorită restricțiilor foarte dure apărute, unele firme au fost nevoite să ăși 

suspende activitatea pe perioada stării de urgență, iar cele care funcționează într-un sector în care 

s-a putut continua activitatea au fost nevoite să se adapteze foarte repede condițiilor: distanțare 

social, purtarea măștii obligatorie, dezinfectarea spațiilor la un interval de timp, etc. 

Un mare plus pe care l-am observat eu, îl reprezintă faptul că cele mai multe firme s-au 

adaptat trecerii activității în mediul online: dat fiind faptul că societatea evoluează tot mai mult, 

apar noi tehnologii care să ne ușureze munca, mediul online reprezintă viitorul multor domenii de 

activitate, deoarece poți beneficia de un serviciu la un click distanță. 

Un al lucru pozitiv identificat este faptul că majoritatea antreprenorilor au fost mulțumiți 

de modul în care a decurs proiectul și de modul în care a evoluat firma lor. Mentalitatea acestora 

fiind una foarte potrivită pentru antreprenori, deoarece se știe faptul că obstacole apar în orice 

domeniu, iar antreprenoriatul este plin de riscuri, însă antreprenorul de succes este capabil să 

înfrunte orice obstacol, să își asume riscuri și totodată să se adapteze la situațiile de criză și să 

găsească soluții inovative foarte rapid. 

 
5. Recomandări 

Prima recomandare vizează analiza pieței: înainte de elaborarea planului de afacere, viitorii 

antreprenori ar trebui să facă o analiză mai detaliată a pieței, să nu se concentreze doar la planul 

local, ar trebui să analizeze și planul regional și cel national, să încerce chiar să compare cererea 

și oferta pentru serviciul lor în alte regiuni asemănătoare (de exemplu, un antreprenor care dorește 

să furnizeze un anume serviciu în Cluj-Napoca ar putea să se intereseze cum a evoluat piața pentru 

acel serviciu într-un al oraș mare, precum București, Brașov, Timișoara, etc.). 

O altă recomandare are legătură cu planul de afacere, cei mai mulți antreprenori au 



                                                                                                                     

                                                                                              

întâmpinat probleme cu bugetul, deoarece cheltuielile depășeau veniturile. Pentru rezolvarea 



                                                                                                                     

                                                                                              

acestui impediment, atunci când se proiectează planul de afacere ar fi bine să se găsească câte 3 

alternative pentru fiecare categorie de cheltuieli: spre exemplu pot căuta 3 locații diferite pentru 

sediul firmei și analizează și compară cererea și oferta din cele 3 spații în raport cu prețul chiriei, 

dar și a prețului pentru cheltuielile de utilitate din acel spațiu; pot alege și 3 alternative pentru 

echipamentele necesare, eventual să ceară și o ofertă (reducere de preț) în cazul în care 

achiziționează maim ult echipament de la un singur furnizor, etc. 

A treia recomandare ține tot de partea de buget și aș recomanda antreprenorilor să își lase 

măcar un procent de 30% din buget ca fiind buget pentru situațiile de criză, fiindcă societatea 

evoluează foarte repede, iar serviciul lor astăzi sa fie foarte căutat, iar mâine să scadă foarte mult 

cererea, ei au nevoie de niște bani pe care să îi investească rapid pentru a se adapta cererii. Însă 

dacă nu dispun de acei riscă să ajungă în insolvență, nivel de la care este destul de greu să își mai 

revină într-un timp scurt. 

O altă recomandare ar fi, ca în domeniile în care se poate, să își treacă activitatea în mediul 

online, fiindcă, așa cum am spus și în concluzii, societatea evoluează tot mai mult și apar noi 

tehnologii care să ne ușureze munca, iar mediul online reprezintă viitorul, deoarece poți beneficia 

de un serviciu la un click distanță. 

În final, le recomand antreprenorilor să nu își piardă speranța. Atunci când întâmpină 

provocări și obstacole, să analizeze cu calm situația și să încerce să găsească soluții inovatoare, 

utilizând sondaje de opinie în rândul clienților vizați, aflând astfel nevoile și așteptările cetățenilor. 
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Pandemia de COVID-19 a venit cu răsturnări de situație, afectând întreg globul, nu doar 

din punct de vedere al sănătății, dar și pe plan social, financiar, educațional etc. În ceea ce 

privește antreprenorii, pandemia a afectat viața tuturor, însă nu toți au avut pagube în domeniul 

afacerilor. Au existat afaceri în care gradul de afectare a fost minim, dar și afaceri asupra cărora 

pandemia a stopat sau a micșorat anumite proiecte, fiind foarte important domeniul în care 

antreprenorii munceau. 

În general, antreprenorii norocoși, cei cărora nu le-a produs mari dificultăți pandemia, au 

fost cei care au avut posibilitatea să se mute cu munca în online sau cei care deja își desfășurau 

activitatea de acasă. Posibilitatea de a munci de acasă le-a servit ca un mare atu, deoarece 

perioada stării de urgență ne-a obligat pe marea majoritate să stăm în casă, lucru care a dus la 

pierderea anumitor job-uri, iar cei care au putut să își continue activitatea de acasă au fost, în 

mod cert în avantaj. Ceea ce am menționat mai sus reiese și din ce au răspuns intervievații 14 și 

21 la întrebarea legată de modul în care pandemia i-a afectat afacerea: “Pandemia nu ne-a afectat 

deloc. Având în vedere domeniul în care suntem noi am putut să facem totul de acasă fără 

probleme.”, (SU14, p.4)  “Nu pot să zic că m-a afectat...pentru că noi ne-am mutat complet 

activitatea online.” (SU21, p.5) 

Un punct important menționat de antreprenori face referire la micșorarea veniturilor și 

nesiguranța oamenilor care nu sunt implicați în domeniul antreprenoriatului și care multora le 

aduc profit acestora, făcându-le afacerile să funționeze. Lipsa banilor îi determină pe oameni să 

nu mai cumpere la fel de mult ca înainte, focusul lor fiind pe a-și găsi un nou loc de muncă și pe 

a reuși să își gestioneze banii într-un mod cât mai eficient, lăsând la o parte plăcerile și dorințele 

avute. Intervievatul 18 este unul dintre antreprenorii care a avut de pierdut în afacerea sa cu 

haine pentru copii din cauza faptului că oamenii erau concediați și nu mai aveau bani, 

menționând că “s-au făcut multe concedieri și sunt foarte mulți oameni care nu mai au job, asta 

se simte și la cumpărături, pentru că nu-i aceeași forță de cumpărare care a fost în 2019” (SU18, 

p.6). Un alt antreprenor afirmă faptul că afacerea sa “Este o industrie care merge un pic mai greu 

dacă oamenii nu au bani” (SU15, p.6), acesta având o afacere în domeniul design-ului interior, 

domeniu în care fără vânzări afacerea nu poate evolua. 

 



                                                                                                     

                                                                                  

 

Printre soluțiile identificate de antreprenori pentru a menține afacerile lor funcționale se 

numără mutarea activității în online, acceptarea de proiecte pe care în mod normal nu și-ar fi 

dorit să le accepte, însă era nevoie să se găsească o sursă prin care angajații să fie plătiți, au fost 

și antreprenori care nu au știut ce să facă, stagnând în această perioadă, însă au continuat să 

elaboreze proiecte care pe viitor le-ar aduce succes. 

În principal, antreprenorii au menționat că le lipsește interacțiunea cu oamenii, care aduce 

cu sine un spor scăzut în ceea ce privește apetitul pentru muncă. Unora munca de la birou le este 

mai prielnică, deoarece este un spațiu unde socializează, descoperă idei noi de la colegi, pe când 

acasă este un loc asociat mai mult cu relaxarea, somnul, un loc unde te refugiezi după o zi plină 

de sarcini. “Noi nu suntem atât de buni de acasă, ne place să fim împreună, într-o comunitate, să 

povestim, acasă este diferit” (SU14, p.4), “A fost greu, nu ne-a plăcut, pentru că ne-am învățat la 

birou, în mediul nostru.” (SU35, 2021, p.6)  Cu toate că unor antreprenori munca de acasă le-a 

adus anumite dezechilibre în ceea ce privește starea psihică și motivația, cei care au menționat 

acest fapt nu au avut probleme cu afacerea, cifrele s-au menținut, lucru care demonstrează că 

sunt adaptabili și nu renunță la dezvoltarea afacerilor lor. 

În urma analizării interviurilor antreprenorilor am observat, pe lângă faptul că reușesc să 

se adapteze la o situație de criză, un element comun marii majorități dintre aceștia, și anume 

optimismul. O caracteristică importantă care îi menține pe antreprenori pe linia de plutire și îi 

ajută să continue chiar dacă afacerea nu se află în cel mai bun punct, fără a intra într-o panică 

greu de controlat. Consider că panica este un factor care ne face să cedăm psihic și să nu reușim 

să combatem anumite etape, iar această mentalitate că totul va fi bine, combinată cu munca este 

o metodă de prevenție a lucrurilor menționate anterior.  

Urmărind răspunsurile intervievatului 15, acesta a menționat că industria sa a fost 

afectată de pandemie și că este mai greu în această perioadă, însă pentru el este o perioadă bună, 

deoarece muncește și construiește utilaje care în viitor este posibil să fie un mare succes (SU15). 

A ales să nu se demoralizeze și să continue să se dezvolte, lucru care în viitor îi va crea beneficii. 

Sunt de părere că aceste trăsături întâlnite la antreprenori, și anume optimismul, munca și 

dorința de a nu renunța fac ca antreprenoriatul să fie o materie care ar trebui introdusă în școli, 



                                                                                                     

                                                                                  

deoarece tinerii au nevoie de oameni care să le insufle caracteristicile menționate. Elevii sunt 

pregătiți mai mult pentru a munci pentru alții și nu li se aduce foarte mult în atenție acest  

 

domeniu al antreprenoriatului, care cu siguranță nu este pentru toți tinerii, dar cu toții pot 

dobândi mentalitatea prezentată în paragraful anterior. Mentalitate care este benefică în orice 

domeniu și care poate aduce schimbări oportune. 

Unul dintre antreprenorii intervievați m-a surprins prin modul în care a început să îmbine 

două lucruri care îi aduceau satisfacție, și anume antreprenoriatul și integrarea pe piața muncii a 

persoanelor cu situații delicate. Când menționez persoane cu situații delicate mă refer la tineri cu 

dizabilități, proveniți din plasament sau chiar mame singure.  

Susținerea persoanelor menționate anterior este foarte importantă, deoarece raportându-

ne la persoanele care provin din centrele de plasament, o statistică arată că “în perioada 2014-

2017, , la nivel național, 13.151 tineri au părăsit sistemul de protecție specială, jumătate dintre 

aceștia provenind din servicii rezidențiale, și doar 10% de la asistenți maternali profesioniști. 

40% dintre acești tineri au fost îngrijiți de rude sau în alte familii decât cea de origine, în urma 

instituirii măsurii plasamentului” (Toth et Mita, 2020, p.18). În perioada menționată anterior, 

într-un an 22,4% din tinerii care pleacă din plasament sunt persoane cu dizabilități, iar aproape 

60% dintre aceștia sunt transferați în centre pentru adulți cu dizabilități  (Toth et Mita, 2020). 

Analizând aceste date observăm că sunt mulți tineri vulnerabili și este important să ținem 

cont de ei și să investim în tineri, lucru care poate duce la schimbări importante pe termen lung. 

În ceea ce privește antreprenorii, implicarea mai multora în integrarea acestor tineri și 

formarea de locuri de muncă pentru ei ar fi benefică. Realizarea în centrele de plasament a unor 

programe de instruire a tinerilor și testarea acestora prin diferite teste pentru a descoperi 

abilitățile lor este o modalitate prin care antreprenorii ar putea să selecteze persoanele potrivite 

pentru afacerea lor.  

Această inițiativă le oferă tinerilor vulnerabili o cale mai ușoară de a-și forma un viitor 

după ce ies din centrele de plasament, scade numărul celor care cad în anturaje greșite, celor care 

pleacă din țară și totodată antreprenorii au ocazia să descopere tineri foarte buni în dezvoltarea 

planurilor acestora. 



                                                                                                     

                                                                                  

Totodată, îi ajută pe tineri să descopere și să-și dezvolte abilitățile. Lucru care poate duce 

la formarea anumitor pasiuni și la creșterea încrederii în forțele proprii, aceștia conștientizând că 

sunt capabili să se descurce și să facă performanță în diferite domenii, viitorul ajungând să nu 

mai fie văzut atât de nesigur. Nesiguranța viitorului este o problemă semnalată de tinerii din mai  

 

multe centre de plasament din județele Alba și Iași în cadrul unei cercetări realizată în cadrul 

proiectului ACTIN, din anul 2010 (Câmpean et al, 2010). Sprijinirea acestora pentru a participa 

la evenimente și a citi cărți de specialitate cu privire la domeniile care îi interesează este, de 

asemenea o modalitate eficientă pentru viitorul tinerilor. Urmărind răspunsurile antreprenorilor 

la întrebarea “În ce măsură sunt relevante următoarele tipuri de educație pentru a deveni 

antreprenor?”, cărțile de specialitate și evenimentele dedicate au fost votate de majoritatea 

antreprenorilor intervievați ca fiind “mai degrabă relevant” și “foarte relevant”. Lucru care 

susține ideea menționată anterior, deoarece  este valabil în multe domenii, nu doar în 

antreprenoriat, iar pentru tineri reprezintă un atu și o motivație pentru a munci și a-și construi un 

viitor frumos. 

Concluzionând, sunt de părere că pandemia de COVID-19 nu a avut efecte dezastruoase 

asupra multor afaceri, deoarece în multe situații antreprenorii pornesc spre înființarea unei 

afaceri fără a avea o bază solidă, mare ajutor din exterior, reușind să devină antreprenori de 

succes prin multă muncă, ambiție și încredere în forțele proprii. Datorită acestui fapt gândul că s-

ar putea să ajungă de unde au plecat nu îi sperie, pentru că sunt conștienți că așa cum o dată au 

reușit să creeze o afacere, vor putea reuși și a doua și a treia oară, mai ales că acum nu pornesc 

de la zero, ci au o bază, anumite cunoștințe care le va face traseul mai scurt. 
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Antreprenoriatul este un termen care a luat amploare în ultimele decenii, astfel încât, în ziua de 

azi, o bună parte din populație se poate mândri cu reușita sau cu încercarea de a crea o afacere 

proprie. Însă, cu cât această practică devine mai abordată la nivel global, cu atât se observă o 

nevoie iminentă de viitoare generații eficiente și informate în ceea ce privește mediul 

antreprenorial local, regional, național și internațional. Acest interes crescând pentru 

antreprenoriat și educație antreprenorială izvorăște din intenția micșorării numărului de persoane 

care se confruntă cu probleme financiare sau cu statutul de șomer. În timp ce în multe alte țări 

precum SUA sau majoritatea statelor membre din Uniunea Europeană educația antreprenorială a 

fost inclusă în programa națională
1
, România se confruntă cu o situație în care pregătirea 

populației pentru a activa într-un mediu antreprenorial este un obiectiv aflat în căutare de soluții. 

Astfel, acest articol are drept scop găsirea unor rezolvări creative, realiste și utile pentru 

încurajarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor ca parte a sistemului educațional actual, 

analizând calitativ perspectivele antreprenorilor, care au participat în cadrul proiectului „Un 

PLUS pentru STAR UP-urile Regiunii Nord-Vest – NOIantrepreNORI”, desfășurat între ianuarie 

2018 și aprilie 2021. Adițional, lucrarea va propune moduri de structurare a informației, care ar 

trebui asimilată gradual de către elevi și câteva variante de a stârni interesul tinerelor generații 

pentru mediul antreprenorial, adaptate fiecărui ciclu de învățământ.  

Înainte de a interpreta răspunsurile celor 37 de antreprenori, este cel puțin adecvat să fie adresată 

semnificația noțiunii de „antreprenoriat”. Modul în care curricula națională poate fi îmbogățită cu 

elemente ce țin de practica antreprenorială este direct afectat de mediul de afaceri al unui stat. 

Actul antreprenorial în sine are nevoie de două elemente pentru a putea avea loc: oportunități 

lucrative și oameni dispuși să muncească și să profite de împrejurări.
2
 Antreprenoriatul nu este 

limitat la o anumită categorie de persoane, ci este un proces care poate exista în diverse forme și 

domenii și în care poate fi antrenat un număr mult mai mare de oameni. În acest sens, educația 

antreprenorială are un rol unic în dezvoltarea abilităților și competențelor indivizilor de a activa 

în mediul antreprenorial. În favoarea unei analize cât mai aplicate, acest material propune 

discutarea amplelor posibilități de integrare a componentelor antreprenoriale în sistemul 

                                                           
1 Hytti, U., O’Gorman, C., 2004, What is “enterprise education”? An analysis of the objectives and methods of enterprise 

education programmes in four European countries, Education+Training, 46.1, 11-23 
2 Shane, S., Venkatarman, S., 2000, The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, The Academy of Management 

Review, 25.1, 217-226 
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educațional românesc astfel încât să reflecte vastul concept de „cultură antreprenorială”, ce 

include noțiunile de „antreprenoriat extern”, „antreprenoriat intern” și „comportament 

întreprinzător”, fiind trei ramuri cu o importanță egală. Dacă „antreprenoriatul extern” cuprinde 

instrucțiunile unui antreprenor în devenire (incorporând partea financiară, legală și socială), 

„antreprenoriatul intern” și „comportamentul întreprinzător” accentuează conduita favorabilă în 

cadrul unei organizații, respectiv gândirea, modul de acțiune și deprinderile pe care fiecare ar 

trebui să și le însușească într-un mediu al întreprinderilor private.
3
   

Procesul creării programelor de antreprenoriat pare să conțină, de cele mai multe ori, o 

discrepanță între obiectivele propuse și tipul de programe educaționale care sunt desfășurate. În 

schimbul elaborării unor proiecte de antreprenoriat care sunt vehement “solicitate” de populație, 

modul și contextul în care acestea sunt înființate trebuie luat în considerare cu seriozitate. Astfel, 

dirijarea unui număr mai mare de programe de Start Up nu va determina în mod cert creșterea 

numărului de antreprenori.
4
 În cadrul celor trei Focus Grupuri, una dintre temele discutate a 

presupus modalități de a îmbina cu succes educația antreprenorială și programa școlară actuală. 

Au fost identificate mai multe niveluri la care educația antreprenorială poate fi incorporată, 

începând cu școala primară și până la învățământul universitar. Rând pe rând, acest articol va 

discuta posibilitățile integrării elementelor aferente însușirii conduitei antreprenoriale pentru 

fiecare etapă educațională.  

Deși părerile sunt împărțite în ceea ce privește introducerea elementelor antreprenoriale în 

educația elevilor încă din școala primară (clasele I-IV), este o atitudine comună aceea de a folosi 

mijloace non-formale pentru a institui conceptele fundamentale ale acestui domeniu de muncă, cu 

speranța că interesul pentru antreprenoriat al elevilor are să fie dezvăluit prin modul de a gândi și 

de a acționa. Desigur că, la această vârstă (până în 12 ani), elevii ar trebui să beneficieze de 

proiecte create în concordanță cu capacitatea lor de a asimila informații cu un grad de dificultate 

mai ridicat. Un exemplu oferit de participanții proiectului a fost crearea unor stand-uri cu 

limonadă, care să fie manageriate în întregime de elevi. În acest mod, pot fi întipărite anumite 

                                                           
3 Kyrö, P., 1996, The points of transition in reforming the understanding and meaning of entrepreneurship, Academy of 

Entrepreneurship Journal, European edition, 2.1, 71–94 
4 Heinonen, J., 2006, An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: Mission impossible?, Journal of 

Management Development, 25.1, 80–94 
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concepte precum gândirea critică, resursele umane și materiale, profitul și costul. O astfel de 

experiență, însă, ar trebui integrată de fiecare unitate de învățământ în parte, câteva opțiuni 

viabile fiind organizarea unor activități non-formale în afara programei de învățământ 

(participarea fiind opțională) sau încadrarea unor asemenea evenimente pe parcursul Săptămânii 

Altfel. Activitățile de acest tip pot fi conduse de cadre didactice cu o pregătire prealabilă în 

domeniu sau de antreprenori experimentați, care să fie invitați să le vorbească copiilor și să-i 

antreneze într-o experiență empirică la nivel de clasă sau de școală. Deși curricula claselor I-IV 

nu permite schimbări drastice pentru a acomoda o învățare constantă a conceptelor 

antreprenoriale, există posibilitatea ca materii precum Educația Civică să integreze și să discute 

concepte aferente mediului antreprenorial, care au și un grad ridicat de folosință în viața de zi cu 

zi, precum managementul timpului sau comportamentul în echipă. Pregătirea cadrelor didactice 

pentru o astfel de schimbare poate fi realizată prin cursuri de antreprenoriat, care să le permită să 

predea elevilor noțiunile deja menționate. 

Practicile propuse anterior reprezintă elemente de continuitate spre ciclul gimnazial. Integrarea 

teoriei ce ține de antreprenoriat (care are un grad mai mare de dificultate decât în școala primară) 

ar trebui să rămână în aria curriculară de societate și civism, unde răspunsurile Focus Grupurilor 

oferă soluția introducerii unei materii opționale care să abordeze cultura antreprenorială. În cazul 

în care se consideră introducerea unei materii de sine stătătoare, aceasta trebuie să aibă un volum 

limitat de teorie și să pună mai mult accent pe partea empirică a procesului de învățare – subiecte 

precum rolul banilor, rolul social al întreprinderilor și bugetul personal nu trebuie să rămână 

străine pentru elevi. Totuși, în ziua de azi, este mult mai important modul în care pot fi găsite 

informații de interes decât reținerea sau memorarea lor. Ceea ce trebuie învățată de fapt este 

dezvoltarea modului de gândire, nu implementarea unui tipar de gânduri și acțiuni potrivite 

situațiilor aferente unui mediu antreprenorial. Astfel, elevii au o tangență din ce în ce mai mare 

cu elemente antreprenoriale, iar experiența de învățare nu devine o povară, ci rămâne o practică 

interactivă. Rolul activ pe care dirigentele trebuie să îl aibă privește atât acomodarea elevilor cu 

ideile ce țin de educația financiară, dar și oferirea unor prelegeri sau activități practice în timpul 

orelor de dirigenție, care să fie ținute de oameni experimentați în acest domeniu. În cazul în care 

există imposibilitatea introducerii unei noi materii, propunerile făcute pentru ciclul de învățământ 
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primar rămân viabile și în acest context. Evenimente în afara curriculei școlare, care să 

familiarizeze elevii cu toate noțiunile de bază ale antreprenoriatului, construind pe fundamentul 

implementat în ciclul primar de învățământ, continuă să fie o opțiune favorabilă. La această 

categorie de vârstă s-a adus în discuție și promovarea educației antreprenoriale în medii mai puțin 

formale, de către oameni sau personalități cărora elevii să le dea atenție și crezare, influencerii 

din ziua de azi fiind un exemplu des amintit. Însă, aplicabilitatea acestei idei este restrânsă de 

cunoștințele unei persoane care nu este antreprenor. De aceea, o alternativă cu  șanse mari de 

reușită ar fi organizarea unor întâlniri, la nivel de școală, unde teoria explicată de un antreprenor 

folosind terminologia domeniului să fie exemplificată de o persoană aleasă consultând dorințele 

și nevoile elevilor și care va fi totodată capabilă să păstreze atenția acestora și să le îndrume 

curiozitatea spre antreprenoriat.  

Strategiile anterior prezentate își au locul și în cadrul învățământului liceal (clasele IX-XII). 

Având în vedere că acești patru ani reprezintă o perioadă de sedimentare a preferințelor 

individuale și de orientare spre o viitoare carieră, instituirea unui număr mai mare de oportunități 

prin care interesul elevilor poate fi captat de cultura antreprenorială nu poate avea decât un 

rezultat benefic. Introducerea noțiunilor de antreprenoriat trebuie făcută în asemenea mod încât să 

ofere soluții indeciziei elevilor în ceea ce privește domeniile de muncă potrivite pentru setul 

personal de abilități. În acest sens, o propunere, la care participanții Focus Grupurilor au subscris, 

a fost organizarea unor stagii de practică pentru elevi, a căror menire să fie furnizarea unor 

oportunități de experimentare a muncii desfășurate într-o companie. Pentru acest lucru este 

nevoie de cooperarea unui număr mare de firme care să accepte mentoratul elevilor și să înțeleagă 

adevărata importanță a unei astfel de acțiuni. Într-o versiune mai amplă a acestei idei, a fost 

propusă, de asemenea, implementarea unui proiect care să dureze cel puțin un an și care să 

permită elevilor sau chiar studenților să se familiarizeze cu munca din întreprinderi mici, mijlocii 

și mari pentru a își defini capacitatea de muncă și pentru a realiza cât de viabilă ar fi o posibilă 

idee de afaceri. Taberele de vară pentru elevi și studenți au reprezentat un alt subiect dezbătut, 

astfel încât este o perioadă mai puțin solicitantă pentru aceștia în ceea ce privește volumul de 

muncă căruia îi sunt supuși. Organizarea unor tabere cu scopul de a promova cultura 

antreprenorială a țării trebuie să fie o combinație între partea teoretică (realizarea unui plan de 
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afaceri, obținerea de fonduri, digitalizarea unei întreprinderi etc.) și cea empirică (realizarea unui 

plan propriu de afaceri analizat ulterior de o comisie specializată, care să ofere feedback aplicat 

sau oportunitatea unui internship). În general, toate activitățile practice, de tip “hands-on”, unde 

elevii sau studenții pot aplica teoria asimilată, sunt încurajate. În completarea acestei experiențe, 

a fost propusă, totodată, crearea unui fond din donațiile antreprenorilor dornici, care să servească 

drept imbold de începere a unui bussines pentru tinerii cu adevărat interesați să își realizeze ideea 

de afaceri.  

Din perspectiva unor actori activi, care să implementeze ideile anterior explicate, Ministerul 

Educației, școlile, liceele, universitățile și ONG-urile sunt cele mai potrivite instituții pentru 

elaborarea și implementarea proiectelor de educație antreprenorială la toate nivelurile de 

învățământ. Dacă Ministerul Educației este în mod constant solicitat să regândească curricula 

școlară și să o actualizeze în concordanță cu standardele celorlalte state europene, dar și cu 

nivelul de modernizare pe care statul român l-a atins în prezent, instituțiile de învățământ sunt 

autonome în organizarea unor proiecte de educație antreprenorială și în oferirea unor oportunități 

de practică pentru elevi. Adițional, ONG-urile pot ajunge să fie influența principală în ceea ce 

înseamnă conștientizarea antreprenorială. Cu ajutorul parteneriatelor sau în mod individual, acești 

actori statali pot aduce elevilor și studenților de toate vârstele șansa de a interacționa cu mediul 

antreprenorial. Majoritatea antreprenorilor intervievați consideră că astfel de oportunități trebuie 

să fie făcute de mediul privat pentru a avea o șansă de reușită. Aversiunea față de implicarea 

autorităților în conceperea de proiecte provine din lipsa de încredere a oamenilor față de 

instituțiile statului, determinată de organizarea (conform părerilor participanților) activităților 

anterioare fără a obține rezultate demne de recunoscut.  Organizațiile non-guvernamentale pot 

avea multe forme și își pot extinde activitatea astfel încât să ajungă cât mai ușor la fiecare grupă 

de vârstă amintită în această analiză. Există posibilitatea creării unui ONG care să se specializeze 

în educația antreprenorială și care să ofere programe sau cursuri de sine stătătoare sau să poată 

colabora cu școli, licee sau universități pentru a dezvolta proiecte care să se plieze pe obiectivele 

fiecărei instituții de învățământ în ceea ce privește cultura antreprenorială. Un aspect cu o 

importanță ridicată este accesibilitatea cursurilor de antreprenoriat oferite, ceea ce presupune 

gratuitatea oricăror activități întreprinse de ONG-uri sau de oricare alți actori. Ca această 
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propunere să fie realizabilă este desigur nevoie de un ONG extins care să aibă parte de oameni 

experimentați și dornici de a ajuta (antreprenori, angajați în companii, studenți de la facultăți cu 

profil economic etc.). În același timp, siguranța succesului ONG-ului pe termen lung poate fi 

confirmată printr-o creștere treptată a ariei de lucru (primele proiecte pot avea loc la nivel 

județean, apoi regional, ajungând eventual la proiecte naționale sau chiar internaționale). 

Programele ar trebui să aibă în vedere toate categoriile de vârstă anterior menționate și să se 

axeze pe subiecte mult mai concrete decât educația antreprenorială (spre exemplu, planul de 

afaceri, obținerea resurselor materiale, antreprenoriatul social). Antreprenorii intervievați sunt de 

părere că prezența media este, de asemenea, un detaliu demn de luat în considerare în momentul 

promovării unui ONG sau unui proiect, astfel încât majoritatea elevilor și studenților au o 

prezență constantă online.  

Dovada clară a succesului programelor de educație antreprenorială și de mentorat (destinate chiar 

și absolvenților ciclului de învățământ superior) este feedback-ul tuturor antreprenorilor 

participanți la proiectul organizat de Fundația Civitas. Desigur că gradul de folosință al acestor 

programe diferă în funcție de cunoștințele prealabile ale antreprenorului în cauză, însă acestea 

oferă cel puțin oportunitatea de a căpăta experiență și posibilitatea de a descoperi metode 

alternative de lucru. În urma interviurilor, antreprenorii și-au exprimat mulțumirea în ceea ce 

privește stagiul de practică și programul de mentorat. Cuvinte precum util, extraordinar, 

productiv au fost folosite pentru a detalia impactul acestui proiect asupra procesului de muncă al 

antreprenorilor participanți. În consecință, astfel de cursuri au o însemnătate deosebită în sistemul 

educațional românesc indiferent de cariera pe care fiecare elev sau student alege să o urmeze, 

însă importanța acestora crește în cazul în care familiarizarea timpurie cu mediul antreprenorial 

poate conduce la un număr mai mare de afaceri reușite din prima încercare.  

În final, un alt aspect relevant acestui subiect este necesitatea ca orice curs, workshop, tabără sau 

activitate, indiferent de instituția organizatoare, să rămână opțional, deoarece obligativitatea de a 

lua parte la o anumită acțiune transformă evenimentul respectiv într-o experiență monotonă și 

frustrantă. În același sens, nu este lipsită de importanță nici nevoia elevilor de a primi sprijin atât 

în mediul academic, cât și în cel familial sau în cadrul grupului de egali, însă aceasta este o 

problemă socială care își are rădăcinile în cultura și personalitatea oamenilor. Un lucru rămâne 
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însă cert - toate propunerile discutate în acest articol necesită susținere și interes la nivel național 

pentru a se materializa.  
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