Creșterea capacității antreprenoriale în România
prin intermediul educației

1. Introducere. Definirea problemei de politică publică
Generarea de creștere economică și crearea de locuri de muncă este scopul principal al tuturor
statelor moderne. Pentru a atinge acest scop, una dintre direcțiile ce pot fi adoptate este creșterea
capacității antreprenoriale (Audretsch și Keilbach, 2005). Totuși, România este mult sub media
Europeană în ceea ce privește numărul de afaceri nou înființate pe mia de locuitori (Tabel 1).
Astfel, în anul 2017 în România au fost înființate 0.891 firme pe o mie de locuitori, în timp ce
media europeană era de 3.725. Acest fapt este cu atât mai important cu cât România înregistrează
în mod constant o rată a șomajului în rândul tinerilor (persoane cu vârsta între 15 și 29 de ani)
semnificativ mai mare comparativ cu rata înregistrată la nivelul altor țări est europene. Spre
exemplu, conform Eurostat România a înregistrat în anul 2019 o rată a șomajului în rândul
tinerilor de 10,2%, considerabil mai mare comparativ cu țări precum Ungaria (7.4%), Polonia
(6,6%) sau Bulgaria (6.9%).
Tabel 1. Evoluția numărului de afaceri nou înființate pe o mie de locuitori (15-64 de ani)
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România

0.912
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0.796
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0.687 0.891

Uniunea

3.125

2.711

2.864

3.062

2.945

3.076

3.125

3.275

3.537 3.725

Europeană
Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC și INS; World Bank
Aceste date subliniază necesitatea de a crește capacitatea antreprenorială, în special în rândul
tinerilor. Totuși, trebuie menționat că rezultatele unei cercetări realizate de Eurofound (2015)
arată că în România un procent ridicat, de 66.5% din tineri (15-34 ani) consideră că este dezirabil
să devină proprii angajatori, procent considerabil mai mare comparativ cu media europeană
(48.5%). De asemenea, rezultatele Barometrului educației și culturii antreprenoriale în rândul
tinerilor (EY, 2014) arată că în anul 2014 un procent de 52% dintre respondenți declară că
intenționează să înceapă propria afacere în următorii 2 ani. Prin urmare, în rândul tinerilor există
intenția de a deveni antreprenori. Cu toate acestea, tinerii semnalează o serie de bariere în acest
sens, respectiv 94% au menționat lipsa sprijinului financiar, 87.8% au menționat procedurile
administrative complexe, iar 76.2% au menționat lipsa suficientă de informații despre cum să
înceapă (Eurofound, 2015)

În mod evident, barierele privind procedurile administrative complexe și lipsa de informații, pot
fi reduse prin intermediul participării în cadrul unor cursuri de formare antreprenorială.
Cercetările existente confirmă rolul pozitiv pe care programele de antreprenoriat le au asupra
elevilor care participă. Pe de o parte, acestea cresc intenția de a deveni antreprenori. Astfel,
Souitaris, Zerbinati și Al-Laham (2007) au concluzionat că elevii care au participat în programe
de antreprenoriat au o intenție mai puternică de a deveni antreprenori, comparativ cu elevii care
nu au participat în astfel de programe. Rezultate similare fiind obținute și de Peterman și
Kennedy (2003). Pe de altă parte, Lewis (2005) concluzionează că elevii sunt mai conștienți de
oportunitățile de a deschide propria afacere, dar și de cum se conduce o afacere ca urmare a
participării în astfel de programe.
În România raportul privind educația antreprenorială în școlile din Europa (Comisia Europeană,
2016) arată că în România educația antreprenorială este integrată în învățământul primar,
gimnazial și liceal. Totuși, nu este clar în ce măsură aceste cursuri pregătesc elevii pentru crearea
și gestionarea unei afaceri. Astfel, același raport arată de pe o scală de la 1 (complet fals) la 5
(complet adevărat) experții din domeniul antreprenoriatului au acordat în media scorul de 2.34
afirmației conform căreia formarea pentru crearea sau gestionarea IMM-urilor este încorporată în
cadrul sistemului de educație și formare la nivel primar și secundar (Comisia Europeană, 2016).
Aceată percepție este prezentă și în rândul studenților, 28% considerând că facultatea pe care o
urmează îi pregătește pentru a deveni antreprenori într-o mică măsură (Eurofound, 2015).
Prin urmare, este necesară creșterea calității disciplinelor care integrează educația
antreprenorială. Astfel, scopul acestei lucrări este de a propune recomandări pentru a crește
calitatea disciplinelor care integrează educația antreprenorială la nivelul primar, gimnazial și
liceal din România, pentru a pregăti tinerii pentru a crea și gestiona o afacere. În acest sens a fost
realizat un studiu calitativ pe un număr de 37 noi antreprenori, metodologia utilizată fiind
prezentată în secțiunea următoare. Rezultatele acestui studiu sunt prezentate în secțiunea trei. De
asemenea, au fost analizate exemple de bune practici implementate în alte țări, acestea fiind
prezentate în secțiunea patru. Nu în ultimul rând, pe baza rezultatelor cercetării și a exemplelor
de bune practici analizate au fost propuse o serie recomandări, prezentate în ultima secțiune a
lucrării.

2. Metodologie
Pentru a evalua alternativele de politică publică propuse a fost realizată o cercetarea calitativă,
prin metoda interviului individual și a foucs grupului. Subiecții au fost un număr de 37 de
antreprenori care și-au deschis afaceri prin intermediul proiectului ”Un PLUS pentru START
UP-urile Regiunii Nord-Vest – NOIantrepreNORI”. În cadrul proiectului aceștia au beneficiat de
un program de formare antreprenorială, un stagiu de practică, precum și de servicii de mentorat.
Astfel, cercetarea a urmărit să utilizeze experiența acestor antreprenori pentru a îmbunătăți
cursurile de antreprenoriat existente.
Interviurile individuale au fost realizate în perioada 8-21 februarie 2021, prin intermediul
platformei Zoom, acestea variind ca durată între 25 de minute și o oră și 20 de minute.
Interviurile individuale au fost realizate pe baza unui ghid de interviu semi-structurat, a cărui
scop a fost, printre altele, de a măsura utilitatea percepută a programului de formare
antreprenorială, stragiului de practică și a serviciilor de mentorat pe perioada de implementare a
planurilor de afacere. De asemenea, au fost realizate 3 focus grupuri în perioada 1-6 martie 2021,
prin intermediul patformei Zoom, la care au participat 22 din cei 37 de antreprenori. Durata
focus grupurilor a variat între 2 ore și 13 minute și 2 ore și 40 de minute. Aceste focus grupuri au
fost realizate pe baza unui ghid de interviu semi-structurat, a cărui scop a fost de a idetificat
percepția antreprenorilot cu privire la situația privind educația antreprenorială și de a identifica
măsuri inovative pentru dezvoltarea acestui domeniu. Rezultatele acestei cercetări sunt
prezentate în secțiunea următoare.

3. Prezentarea rezultatelor
După cum am menționat, într-o primă etapă a cercetării, respectiv etapa interviurilor individuale,
s-a dorit identificarea percepției antreprenorilor cu privire la utilitatea percepută a programului
de formare antreprenorială, a stragiului de practică și a serviciilor de mentorat. În etapa a doua,
respectiv cea a focus grupurilor, s-a dorit identificarea măsurii în care antreprenorii consideră
astfel de măsuri ar putea fi incluse în sistemul educațional din România. Această secțiune își
propune să prezinte rezultatele astfel obținute.
[1] Cursuri de antreprenoriat

Din perspectiva utilității percepute a cursului de antreprenoriat la care noii antreprenori au
participat, se remarcă faptul că acesta variază în funcție de măsura în care antreprenorii au avut
experiențe anterioare similare, respectiv măsura în care aveau cunoștințe cu privire la scrierea
unui plan de afaceri. Trebuie menționat faptul că o mare parte a antreprenorilor nu au avut
cunoștințe anterioare cu privire la structura sau conținutul unui plan de afaceri. Aceștia au
considerat că acest curs a reprezentat un pas important în evoluția lor ca antreprenori. Doi dintre
antreprenorii intervievați declarând:
„Da, m-a ajutat foarte mult [cursul de antreprenoriat] pentru realizarea planului de
afaceri. Înainte de cursul acela eu nu aveam nici cea mai vagă idee ce înseamnă așa
ceva. Dacă aș recomanda cuiva care nu știe nimic despre lucrurile astea, la fel, i-aș
recomanda: ‚Trebuie să faci măcar un curs de genul acesta!’. ”
„Păi cursul de antreprenoriat eu zic că a făcut diferența complet. Eu nu știam structura
unui plan de afaceri, elementele, indicatorii. Atunci am auzit prima dată. Eu am făcut
singură planul. (...) Eu aș zice chiar indispensabil. Nu aș fi putut face un plan de afaceri
fără să fi mers la acel curs.”
De cealaltă parte, în cazul antreprenorilor care au avut cunoștințe anterioare cu privire la
elaborarea unui plan de afaceri, cunoștințele teoretice nu au fost relevate, însă cursul a facilitat
dezvoltarea unor legături cu ceilalți antreprenori și învățarea din experiențele acestora. Astfel,
unul dintre antreprenorii care au avut experiență în implementare de proiecte POSDRU, a
menționat:
„M-a ajutat cursul pe mine personal nu atât de mult ca să învăț partea de teorie ci mi-a
prins foarte bine să văd și alți oameni, și alte idei. Am purtat discuții și în timpul și după
cursuri și este bine întotdeauna să vezi și un alt punct de vedere, din alte zone. Mi-a
plăcut foarte mult că am avut câțiva invitați care ne-au explicat cum au început ei, de ce
s-au legat și ce le-a fost cel mai greu și asta a fost mult mai important pentru mine decât
cursul în sine.”
Prin urmare, cursul de antreprenoriat a fost considerat benefic, nu numai prin prisma
cunoștințelor teoretice pe care antreprenorii le-au dobândit, dar și prin intermediul legăturilor pe

care antreprenorii le-au dezvoltat pe parcursul acestora. În ceea ce privește introducerea unor
astfel de cursuri de antreprenoriat în programele școlare, antreprenorii consideră utilă o astfel de
inițiativă. În ceea ce privește noțiunile care sunt necesare pentru o astfel de disciplină, a existat
un consens în rândul antreprenorilor că educația financiară este necesară. Mai specific,
antreprenorii au menționat necesitatea de a include noțiuni precum contibuții, impozite, buget.
Acestea sunt considerate a fi utile pentru toți tinerii, indiferent de intenția lor de a deveni
antreprenori. Cu toate acestea, antreprenorii au fost de asemenea, în consens cu privile la faptul
că o astfel de disciplină ar trebui să fie opțională, existând riscul ca tinerii să nu fie receptivi la
conținutul unei astfel de discipline, în situația în care acesta este obligatorie. De asemenea,
antreprenorii au semnalat necesitatea introducerii unor proiecte practice adaptate vârstei, precum
vânzarea de limonadă, organizarea de concursuri de proiecte sau simularea unor afaceri, prin
întocmirea unor cachflow-uri, bugete, scrierea de facturi și chitanțe.
În privința nivelului educațional la care astfel de cursuri ar trebui incluse, antreprenorii
consideră că noțiuni teoretice trebuie include începând cu învățământul gimnazial, cu toate că
nivelul liceal este considerat a fi cel pentru care un astfel de curs are cea mai mare utilitate.
[2] Stagii de practică
În ceea ce privește utilitatea percepută a stagiului de practică, se remarcă diferențe considerabile
între percepțiile antreprenorilor. Aceste diferențe sunt influențate pe de o parte de experiența
anterioară a antreprenorilor, iar pe de altă parte de disponibilitatea firmelor la care aceștia au
făcut stragiul de practică de a oferi informații.
Din perspectiva experienței anterioare a antreprenorilor, persoanelor care au făcut studii sau au
muncit în domeniul de activitate al firmei pe care au înființat-o, nu au considerat stagiul de
practică ca fiind util. Astfel, unul dintre antreprenorii intervievați, care are atât studii, cât și
experiență de muncă în domeniul în care a deschis afacerea a menționt:
„Practica pe care am făcut-o eu...nu neapărat că am învățat foarte multe lucruri noi,
pentru că deja știam tot ce am făcut acolo. Nu e ca și cum m-am trezit peste noapte și am
spus asta e ce vreau să fac fără să știu nimic. Atunci, stagiul de practică pe mine
personal nu m-a ajutat foarte mult.”

Totuși, acestă observație nu este valabilă în cazul tuturor antrepenorilor care au avut experiență
în domeniul afacerii înfinnțate. O mare parte a acestor antreprenorilor au menționat faptul că
stagiul de practică a fost util. Ceea ce a făcut diferența între perspectiva acestora cu privire la
utilitatea stagiului de practică a fost disponibilitatea și deschiderea reprezentanților firmei la care
au participat de a răspunde la întrebări și de a-i implica pe antreprenori în activitatea pe care o
desfășoară. În principal, reprezentanții firmelor au fost mai deschiși atunci când cunoșteau
antreprenorul. Unul dintre antreprenorii care a avut anterior o fimă într-un domeniu similar cu
firma înființată în cadrul proiectului a menționat:
„A fost foarte fain, am contactat un prieten, cunoștință, nu neapărat o persoană foarte
apropiată, ci o persoană pe care o știam că are deja o firmă de servicii de dezvoltare
software (...). Am avut întalniri periodice cu tipul respectiv și mi-a povestit din experiența
lui și mi-a dat feedback despre cum aș vrea să fac eu lucrurile, cum să abordez proiecte,
cum să gasesc angajați, ce fel de aparatură să iau și mi s-a părut util.”
O parte a antreprenorilor au semnalat necesitatea introducerii unor stagii de practică similare și în
sistemul educațional din România. Totuși, aceștia consideră că acest stagiu de practică ar trebui
să se desfășoare pe o perioadă mai îndelungată, de câteva luni sau un an. Astfel, unul dintre
antreprenorii intervievați, care a înființat un centru educațional prin intermediul proiectului, a
menționat:
„În schimb, cred că înainte de a se înscrie la o facultate, cred că pe un tânăr l-ar ajuta
câteva luni sau un an de practică în domeniul în care el ar da la facultatea la care da (...)
Asta ar implica și sprijin de la stat, ca antreprenorii să primească tinerii în rândul lor și
să le faciliteze într-un fel învățarea.”
[3] Servicii de mentorat
Percepția antreprenorilor cu privire la serviciile de mentorat de care au beneficiat a fost, în
general, una pozitivă. Din perspectiva antreprenorilor, printre cele mai utile subiecte abordate în
cadrul mentoratului s-au numărat analiza cash flow-ului, calcularea rentabilității, a perioadei de
amortizare și analizarea serviciilor oferite. Cu toate acestea, cea mai mare parte a antreprenorilor
au menționat faptul că perioada de desfășurare a fost insuficientă. Astfel, aceștia au considerat că

discuțiile au fost prea generale și că pe perioada de implementare al proiectului au constat că ar fi
fost util să comunice cu mentorul, pentru probleme specifice. Conform acestora, serviciile de
mentorat ar trebui să se desfășoare pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, unul
dintre antreprenori menționând:
„Dar cred că mentoratul ar trebui menținut pe tot parcursul proiectului. Cred că ar fi un
lucru foarte benefic. Așa mi s-a părut că au fost niște discuții foarte generale, despre cum
va fi când... Nu știu, pe mine tocmai de asta nu m-a ajutat. Dacă ar fi pe parcurs, cred că
ar mai de ajutor. ”
În ceea ce privește inființare unor astfel de programe pentru elevi, antreprenorii intervievați și-au
exprimat susținerea, o parte a acestora exprimându-și deschiderea de a participa activ în calitate
de antreprenori. Totuși, aceștia au semnalat faptul că astfel de activități sunt utile la finalul
ciclului liceal, când pot să ajute elevii în a lua decizii cu privire la planurile de viitor. De
asemenea, antreprenorii au menționat că aceste servicii de mentorat trebuie să fie opționale,
deoarece nu toți elevii au intenția de a deschide propria afacere.

4. Exemple de bune practici
Pentru a completa perspectiva oferită de antreprenori cu privire la creșterea calității disciplinelor
care integrează educația antreprenorială și implicit creșterea capacității antreprenoriale în rândul
tinerilor, au fost analizate o serie de măsuri eficiente, adoptate de alte țări. Această secțiune a
lucrării prezintă cele mai importante exemple de bune practici identificate, pe baza cărora vor fi
bazate recomandările pentru Ministerul Educației Naționale. Pentru a facilita parcurgerea
acestora, acestea vor fi prezentate în funcție de nivelul educațional, respectiv primar, gimnazial și
liceal.
[1] Învățământul primar
Cu toate că există o multitudine de proiecte menite să ofere cursuri și activități practice pentru
elevii de la nivel gimnazial și liceal, un număr mai redus de proiecte se adresează elevilor de la
nivelul primar. Unul dintre organizațiile care oferă programe ce vizează acestă categorie de
vârstă este organizația neguvernamentală Junior Achievement. Această organizație a
implementat programul The Junior Achievement – Young Enterprise Programme (JA-YE) într-

un număr mare de țări europene, printre care Lituania, Ungaria, Grecia și Portugalia (Do Paço,
Palinhas, 2011).
Printre cursurile oferite elevilor din cadrul învățământului primar din Portugalia s-au numărat
cursurile The Family (Familia) și The Community (Comunitatea). Ambele cursuri au inclus cinci
sesiuni de câte 45 de minute fiecare. În ambele cursuri s-au abordat noțiuni de bază pentru
înțelegerea modului în care sistemul economic funcționează. Astfel, în cadrul cursului Familia sau identificat ce este o familie, care sunt nevoile și doreințele acesteia, cu pot fi aceste nevoi și
dorințe acoperite, precum și tipurile de profesii pe care le au membrii unei familii. În cadrul
cursului Comunitatea elevii descoperă ce este o comunitate, cum operează afacerile în interiorul
acesteia, precum și rolul pe care autoritățile publice le au în climatul economic local (Enterprise,
2019).
Aceste cursuri sunt considerate a fi exemple de bune practici deoarece cercetări calitative și
cantitative au evidențiat eficiența acestora. Astfel, Do Paço și Palinhas (2011) au analizat fimări
și fotografii realizate în timpul cursurilor și au determinat măsura în care elevii au asimilat
noțiunile prezentate prin intermediul unui chestionar, pe care elevii l-au completat înainte și după
parcurgerea cursurilor. Concluziile studiului au fost că aceste cursuri au contribuit pe de o parte
la învățarea unor noi concepte, iar pe de altă parte de aprofundarea conceptelor cu care elevii
erau deja familiarizați. Printre caracteristicile acestor cursuri, care au contibuit la succesul
acestora, se numără faptul că au inclus joaca în modalitățile de predare, care a menținut atenția
elevilor pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Menținerea atenției a fost susținută și prin
modul de desfășurare al cursurilor, care au presupus o implicare susținută din partea elevilor.
Totuși, autorii atrag atenția asupra faptului că aceste ședințe sunt prea scurte. Deoarece fiecare
elev are un ritm cognitiv propriu, este necesar ca instructorii să aibă mai mult timp la dispoziție,
pentru a răspunde la nevoile diferite ale elevilor.
[2] Învățământ gimnazial
În cazul nivelului gimnazial au fost identificate un număr mai mare de proiecte și măsuri care au
urmărit promovarea antreprenoriatului în rândul elevilor. Printre acestea se numără proiectul
JUNIOR din Germania, Dynamo Programme din Țara Galilor și proiectul Young Enterprise
Scheme (YES) implementat în Noua Zeelandă (OECD, 2009). Scopul acestor tipuri de programe

la nivelul învățământului gimnazial este, în principal, de a dezvolta atitudini și abilități necesare
viitorilor antreprenorilor, dar și de a oferi șansa elevilor de a gestiona propria afacere.
YES este unul dintre programele care oferă oportunitatea elevilor de a conduce propria afacere
pe timpul anului școlar. Acest program este oferit de Enterprise New Zealand Trust și se
desfășoară în 40% dintre școlile din Noua Zeelandă. Programul se desfășoară fie ca și parte a
activităților din orele de economie, fie ca și activități extracuriculare (Lewis, 2005). Prin urmare,
acesta poate fi introdus atât ca și activitate obligatorie, cât și ca și activitate opțională
În cadrul acestuia, elevi cu vârste între 12 și 13 ani își dezvoltă propriul produs sau serviciu. Pe
parcursului unui an școlar aceștia dezvoltă planuri de afaceri și de marketing, scot pe piață
produsul, urmând ca la finalul anului să închidă afacerea. Lewis (2005) a evaluat efectele acestui
program asupra a 517 elevi, după 4 ani de la participarea acestora în proiect. Rezultatele arată că
23% dintre elevi au considerat că participarea în proiect le-a influențat planurile pentru viitor, în
sensul în care i-a făcut conștienți de oportunitățile de a deschide propria afacere, dar și de cum se
conduce o afacere. De asemenea, o parte a acestora au menționat că participarea în proiect i-a
determinat să studieze în domeniul afacerilor și să își deschidă propria afacere. De asemenea,
73% dintre respondenți au considerat că acest proiect le-a crescut șansele de angajare. Principala
caracteristică care a influențat succesul proiectului este faptul că oferă elevilor oportunitatea de a
experimenta, într-o perioadă în care opțiunile lor de carieră sunt deschise (Lewis, 2005).
[3] Învățământ liceal
La nivelul învățământului liceal se remarcă o mare varietate a programelor care urmăresc
promovarea antreprenoriatului. În general, acestea urmăresc dezvoltarea abilităților și
compentențelor prin intermediul înființării și gestionării unor mini-afaceri.
Programul Junior Achivement Titan este unul dintre puținele programe care oferă elevilor din
cadrul învățământului liceal posibilitatea de a gestiona propria afacere în mod virtual. Acest joc
virtual este organizat în jurul a 7 teme, care oferă elevilor oportunitatea de a experimenta cum să
ia decizii cu privire la nivelul prețurilor și ale produselor, cum să ia decizii cu privire la investiții
de capital și să concureaze cu celelalte afaceri de pe piața virtuală (Junior Achivement, 2015).

Totuși, nu toate programele au un efect pozitiv în promovarea antreprenoriatului în rândul
elevilor. Junior Achievement Student Mini-Company Program este cel mai important program
din Olanda, care se adresează elevilor școlilor vocaționale. Acesta implică înființarea și
gestionarea unei mini-afaceri și se desfășoară pe înreaga perioada a unui an academic, în
majoritatea școlilor participarea fiind obligatorie. Oosterbeek, van Praag și Ijsselstein (2008) au
utilizat un design experimental pentru a analiza efectele participării în cadrul acestui program în
cazul colegiului “AVANS Hogeschool”. Analiza s-a concentrat asupra măsurii în care
participarea în program a contribuit la creșterea competențelor și intențiilor antreprenoriale.
Rezultatele arată faptul că participarea în cadrul programului a avut un impact negativ
semnificativ asupra intențiilor antreprenoriale. Autorii consideră că acesta este un rezultat pozitiv
al proiectului, care a oferit elevilor o imagine realistă a ceea ce implică antreprenoriatul. Totuși,
conform rezultatelor, proiectul nu a avut niciun efect asupra competențelor antreprenoriale, ceea
ce indică ineficiența acestui program.

5. Concluzii și recomandări
Datele existente indică faptul că România se situează sub media europeană în ceea ce privește
numărul de întreprinderi noi înființate, în timp ca înregistrează o rată a șomajului în rândul
tinerilor considerabil mai mare comparativ cu alte state est europene. Aceste date subliniază
necesitatea de a crește capacitatea antreprenorială, în special în rândul tinerilor. Totuși, studii
realizate relevă faptul că deși în rândul tinerilor există dorința de a deveni proprii angajatori,
aceștia consideră procedurile administrative complexe și lipsa suficientă de informații despre
cum să înceapă o afacere (Eurofound, 2015) ca fiind bariere în acest sens. Deși în România
educația antreprenorială este integrată în învățământul primar, gimnazial și liceal (Comisia
Europeană, 2016), atât experții în domeniul antreprenorial (Comisia Europeană, 2016), cât și
studenții (Eurofound, 2015) nu o consideră eficientă.
Astfel, scopul acestei lucrări a fost de a propune recomandări pentru a crește calitatea
disciplinelor care integrează educația antreprenorială la nivelul primar, gimnazial și liceal din
România. Pentru atingerea scopului au fost realizate interviuri individuale și focus grupuri cu un
număr de 37 de noi antreprenori, care și-au înființat afaceri prin intermediul proiectului ”Un
PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest – NOIantrepreNORI” și au fost analizate

exemple de bune practici din alte țări. Pe baza acestora au fost identificate o serie de
recomandări, respectiv:
1. Componenta antreprenorială trebuie inclusă în curiculă începând cu nivelul primar.
În general antreprenorii consideră că noțiuni teoretice referitoare la educația antreprenorială și
financiară ar trebui incluse începând cu învățământul gimnazial. Totuși, programe precum The
Junior Achievement – Young Enterprise Programme relevă faptul că noțiuni de bază cu privire la
modul de funcționare al sistemului economic pot fi incluse cu succes și în cadrul învățământului
primar. Aceste noțiuni pot fi introduse în cadrul disciplinelor deja existente care cuprind
componenta antreprenorială. Pentru a crește eficiența acestor discipline, se recomandă includerea
jocurilor în activitățile se învățare, aspect relevat și către antreprenorii intervievați.
2. Oferirea de programe de simulare de întreprinderi/afaceri la nivelul gimnazial și liceal
După cum am menționat anterior, tinerii din România percep procedurile administrative
complexe și lipsa suficientă de informații despre cum să înceapă o afacere (Eurofound, 2015) ca
fiind bariere în a deschide o afacere. Interviurile realizate și exemplele de bune practici analizate
evidențează faptul că astfel de bariere pot fi înăturate prin intermediul programelor de simulare
de întreprinderi/afaceri. Astfel de programe au fost implementate cu succes atât în învățământul
gimnazial (Lewis, 2005), cât și în învățământul liceal (Junior Achivement, 2015). În acest sens,
se recomandă ca aceste programe să fie opționale, deoarece antreprenorii consideră că există
riscul ca tinerii să nu fie receptivi la conținutul acestora, în situația în care sunt obligatorii. De
asemenea, se recomandă explorarea posibilității de a oferi programe virtuale de simulare a
afaceilor, similare cu Programul Junior Achivement Titan (Junior Achivement, 2015), deoarece
permit elevilor să concureze cu celelalte firme existente pe piață.
3. Oferirea de programe de mentorat elevilor din anii terminali ai ciclului liceal
Antreprenorii intervievați au susținut oferirea de programe de mentorat în rândul elevilor, o parte
a acestora exprimându-și dorința de a lua parte în astfel de programe. Astfel de programe ar
trebui să aibă loc la finalul ciclului liceal, atunci când elevii îți analizează opțiunile de viitor. De
asemenea, deoarece nu toți elevii au intenția de a deschide o afacere, participarea în astfel de
programe trebuie să fie opțională.

4. Evaluarea eficienței programelor de promovare a antreprenoriatului trebuie să fie o
componentă esențială a acestora.
Cu toate că unele programe menite să promoveze antreprenoriatul și-au atins scopul (e.g. Lewis,
2005; Do Paço și Palinhas, 2011), există situații în care acestea sunt ineficiente în a dezvolta
competențele antreprenoriale ale elevilor (Oosterbeek, van Praag și Ijsselstein, 2008). Astfel, se
recomandă ca astfel de programe să includă o componentă de evaluare a efectelor pe care le au
asupra elevilor participanți, pentru a se asigura eficiența acestora.
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Creșterea calității proiectelor din
domeniul antreprenorial
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1. Context. Prezentare problemei de politică publică
Dezvoltarea antreprenoriatului din ultimii 20 de ani a reprezentat o reală nevoie pentru susținerea
noilor servicii, reprezentând un generator al economiei moderne și o modalitate ideală de
introducere a schimbării, de creare de noi locuri de muncă, de obținere a independenței
financiare și de susținere a inovației în noile industrii.
În schimb, situația din România ne indică inhibarea spiritului antreprenorial din cauza nivelului
de corupție resimțit (31.76%), birocrația excesivă (45.22%), incapabilitatea de a prezice
dezvoltarea economică și a mediului de afaceri, schimbările politice drastice (Marchis, 2011, p.
134) și politicile de implementare de către instituțiile statului a programelor aferente susținerii
spiritului antreprenorial.
Mai mult decât atât, se observă lipsa unui sistem legislativ coerent și bine structurat care să
susțină spiritul antreprenorial la nivel național, împreună cu un nivel crescut de vulnerabilitate
economică resimțită în rândul lor.
Conform Raportului Global Antreprenorial dezvoltat de Amway în 2018 (Amway Global
Entrepreneurship Report 2018), România se află sub media de la nivel global și european din
perspectiva beneficiilor oferite de către instituțiile abilitate care promovează proiectele și
programele de stimulare a spiritului și interesului antreprenorial. În principal, situația economică
de la nivel național a obținut cel mai scăzut scor de 21%, subliniind nevoia de susținere și
educație financiară resimțită de respondenții antreprenori:
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Tabel 1: Amway Global Entrepreneurship Report 2018
În același timp, se poate observa dificultatea de înțelegere a reglementărilor și gestionarea
impozitelor pentru a facilita dezvoltarea spiritului antreprenorial, elemente care la nivel european
sunt codașe, dacă ar fi să comparăm cu rezultatele Americii de Nord sau Asiei unde accesul și
facilitatea de a interacționa cu agențiile statale este mult mai ridicată (58% respectiv 53%).
Tehnologia și digitalizarea este o nevoie resimțită și o lipsă prezentă în același timp atât în
domeniul antreprenorial cât și în celelalte sectoare, iar în urma analizei celor de la Amway din
2018 putem observa cât de vulnerabilă este această zonă și cât de mult poate influența
deschiderea către antreprenoriat, România obținând un scor de doar 29%.
Într-un alt studiu al celor de la Amway din 2020 s-a adresat întrebarea legată de principalele
bariere resimțite în deschiderea propriei afaceri iar la nivel de țară, varianta ”Gestionarea
orientărilor legale precum Reglementările CE, impozite, profit / pierdere declarații” a obținut un
scor de 30%, comparativ cu scorul de 24% de la nivel global (Amway, 2020, pp. 15-16),
accentuându-se nevoia de simplificare și gestionare mai eficientă a relațiilor dintre Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene sau Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România (CNIPMMR).
În prezent CNIPMMR a implementat o multitudine de proiecte pentru susținerea IMM-urilor și
tinerilor antreprenori, oferind granturi prin care se dorește stimularea spiritului antreprenorial, cel
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mai recent proiect fiind Social Entrepreneurs pentru dezvoltarea de idei de afaceri în domeniul
economiei sociale. Câștigătorii acestui proiect pot obține între 55.000 și 100.000 de euro, iar
suma semnificativă poate fi un impuls în promovarea antreprenoriatului dar în același timp,
există și o importanță și o nevoie resimțită la nivelul de susținere primită din partea
administratorului de grant:

Grafic 1: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K34.
Așa cum reiese din răspunsurile celor 37 de antreprenori din cadrul proiectului, implicarea
administratorului de grant în oferirea de sprijin cu privire la legislația aplicată și în vigoare a
reprezentat cel mai esențial ajutor, lucru care lipsește în unele scheme sau proiecte de acest tip.
Astfel, o principală nevoie resimțită în modul de implementare a proiectelor ține de colaborarea
și comunicarea coerentă și constantă dintre beneficiari și administratorii de grant.
În același timp, direcții și linii de susținere pe durata implementării proiectului reprezintă un alt
punct esențial de interes, punct care nu întotdeauna este satisfăcut în unele proiecte din domeniul
antreprenorial:
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Grafic 2: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K35.
Nevoia de networking, de dezvoltare a unei rețele și linii de comunicare cu alți parteneri din
domeniu sau potențiali colaboratori de producție și distribuție nu este întotdeauna luată în calcul
în partea de suport din partea administratorilor de grant, motiv pentru care antreprenorii nu
reușesc întotdeauna să se încadreze pe piață alături de potențiali parteneri valoroși pentru
afacerea lor.
2. Metodologie
În perioada 1 februarie - 6 martie 2021 Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj a aplicat 4
metode diferite de cercetare și anume: chestionar, document aspecte financiare, interviuri
individuale și organizarea a 3 focus grupuri antreprenorilor care au reușit să-și înființeze un startup prin intermediul proiectului ”Un PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest”, proiect
implementat în parteneriat cu Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG și Asociaţia
Centrul pentru Politici Publice (CENPO).
Fișa financiară a dorit să analizeze modul de distribuție a bugetului total al ajutorului de minimis
(cum ar fi cheltuieli cu taxe/abonamente, cheltuieli salariale, achiziția de active fixe, etc.),
procentajul din bugetul alocat care a fost alocat pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul
temelor secundare (dezvoltare durabilă, inovare socială, reducerea emisiilor de CO2, TIC și
cercetare, dezvoltare tehnologică și/sau inovare), salariile angajaților și veniturile și cheltuielile
startup-lui în primele 12 luni.
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Chestionarul a fost compus din 45 de întrebări pentru a documenta în ce măsură activitățile
demarate de administratorul de grant au fost utile și au avut un impact pozitiv și evoluția
afacerilor pe parcursul celor 12 luni de implementare a planurilor de evaluare și în perioada de
sustenabilitate de 6 luni. Chestionarul și fișa financiară au fost aplicate în perioada 1-7 februarie
2021.
Interviurile individuale s-au desfășurat în perioada 8-21 februarie 2021 și au fost aplicate celor
37 de antreprenori pentru a avea o imagine mai clară și individualizată asupra percepției și
experienței lor cu privire la implementarea proiectului, cât de utile au fost cursurile, stagiile de
practică și activitățile de antreprenoriat demarate, precum și măsura în care tipul acesta de
proiecte pot fi îmbunătățite pentru a satisface nevoile reale și percepute ale antreprenorilor. Tot
în cadrul interviurilor au fost discuții cu referire la relația dintre antreprenori și administratorul
de grant, percepții cu privire la perioada de monitorizare de 12 luni și perioada de sustenabilitate
de 6 luni precum și cantitatea de documentație depusă pentru raportare, achiziții și alte activități
demarate.
Ultima etapă de evaluare a fost formată din gruparea antreprenorilor pe coduri CAEN din
domenii similare de activitate, organizându-se trei focus grupuri de câte în perioada 1-6 martie.
În cadrul acestor întâlniri s-a discutat punctual pe două teme principale de interes și anume
relația dintre autoritățile publice și domeniul antreprenorial – cum este percepută, aspecte
pozitive, negative și propuneri de idei pentru a îmbunătăți și fundamental această relație. A doua
temă de discuție din cadrul focus grupurilor a fost legată de sistemul de învățământ și
identificarea de idei, metode și tehnici de introducere a materiilor specifice domeniului
antreprenorial și nu numai (ex. educație financiară, leadership, managementul resurselor umane,
etc.) pentru a putea deschide o discuție cu privire la actualizarea, modernizarea și modificarea
curriculei școlare și universitare.
Astfel, prin intermediul acestor instrumente de cercetare s-a putut contextualiza și identifica
metode și instrumente facile alături de recomandări esențiale cu privire la nevoile reale și
percepute din domeniul antreprenorial.

7

3. Analiza nevoilor identificate și a datelor
În urma analizei datelor puse la dispoziție, s-a putut estima rata de succes a proiectului ”Un
PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest” pentru că utilizarea multiplelor forme de
cercetare pot atrage atenția asupra elementelor pozitive, negative și a schimbărilor necesare ce
trebuiesc demarate în organizarea schemelor de finanțare destinate domeniului antreprenorial.
Evaluarea ex-post este un element esențial alături de monitorizările constante pentru că
semnalează neregulile sau eventualele retușuri ce se pot face pentru a putea promova și susține
motorul economiei în special în țările în curs de dezvoltare. Importanța acestor cercetări și
analiza riguroasă a datelor obținute poate susține satisfacerea nevoilor de pe piață și introducerea
de servicii noi, inovative care să susțină economia românească.
Astfel, rezultatele principale au fost analizate și secționate după cum sunt prezentate în rândurile
ce urmează pentru a putea oferi recomandări pertinente în îmbunătățirea relației dintre mediul
antreprenorial și autoritățile publice dar și pentru a putea crește calitatea și rata de eficiență a
modului de implementare a proiectelor de acest tip.
În fază incipientă este important să ne raportăm la așteptările inițiale și ulterioare ale
antreprenorilor în momentul în care își asumă implicarea în acest tip de proiecte și în elaborarea
și implementarea unui plan de afaceri. Este relevantă mențiunea aceasta pentru că așa cum vom
vedea ulterior, așteptările cu privire la suportul oferit de instituțiile publice nu este întotdeauna
suficient de conturat. Astfel, majoritatea antreprenorilor au menționat că așteptările lor erau
destul de mici sau realiste legate de proiect, menționând unii dintre ei că se așteptau ca partea
birocratică să le ocupe marea majoritate a timpului dar și-au asumat aceste provocări pentru a-și
putea implementa planurile de afaceri:
”Pentru mine a fost o chestie foarte birocratică, neavând nicio legătură cu birocrația, cu planul
de afaceri. Tot așa am avut puțin noroc, un coleg de-al meu este antreprenor și cu sprijinul lui
am reușit cumva să finalizez și planul de afaceri dar sincer nu știam la ce să mă aștept. Nici nu
mă gândeam că o să câștigăm. Mă gândeam să fie un proces destul de complicat, cu multe
hârtii.”
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La fel, pentru unii antreprenori provocările nu au venit din partea efectivă de scriere și
implementare a proiectului ci din lipsa cunoștințelor suficiente și necesare pentru punerea în
funcțiune a unei afaceri:
”Mă așteptam oarecum să fie greu dar…a fost mai greu dar nu din cauza proiectului ci din
cauză că nu aveam cunoștințe de finanțe, și economice și a trebui să învăț toate lucrurile alea și
în același timp și să învăț să prestez serviciile firmei, să negociez cu clienții. Am avut de
acumulat foarte multe cunoștințe într-un timp foarte scurt. Însă eu zic că pentru mine a fost un
mare câștig. Acești 2 ani de când am început și de când sunt antreprenor am învățat multe, am
evoluat foarte mult și sunt foarte mulțumită.”
3.1.

Cursurile de antreprenoriat

Din perspectiva cursurilor de antreprenoriat pentru oferirea suportului necesar în elaborarea
planului de afaceri, părerile au fost preponderent pozitive însă s-au remarcat câteva neajunsuri,
insuficiențe ce ar putea fi remediate sau luate în calcul în implementarea proiectelor de acest tip.
Din totalul răspunsurilor putem remarca faptul că majoritatea antreprenorilor au fost satisfăcuți
de calitatea cursurilor de antreprenoriat în vederea elaborării planurilor de afaceri însă unii nu au
văzut necesară parcurgerea cursurilor datorită experienței lor anterioare în acest domeniu (unii au
mai lucrat în proiecte, au avut și alte firme):
Ceea ce s-a făcut acolo știam deja. Aveam o experiență destul de îndelungată și știam cum se
pune problema, ce înseamnă un cashflow, așa că a ajutat dar într-o mai mică măsură pe mine,
Pentru ceilalți care au fost la început cu siguranță a fost important și de ajutor. Legat de planul
de afaceri, ceea ce nu știu caut oameni care știu să facă lucrul respectiv și sunt lucruri cu actele
care pe mine un pic m-au depășit, un pic mai mult.
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Grafic 4: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K18.
În același timp, putem remarca din Graficul 4 utilitatea cursurilor în elaborarea planurilor de
afacere însă s-au menționat câteva neajunsuri cu privire la informațiile transmise și nevoile reale
ale antreprenorilor, în special legat de partea de achiziții și pe modul în care cheltuielile pot fi
segmentate astfel încât dosarele respective să aibă un curs organic în procesul de implementare,
fără a întârzia acest proces.
”Da, aș merge mai mult pe partea financiară a planului de afaceri. Cheltuieli și venituri și aș
sublinia mai mult cât de important este să anticipezi toate cheltuielile până la ultimul leuț.
Pentru că mie mi se pare foarte greu și nu știu dacă e vina celor ce organizează cursul sau a
birocrației, de a anticipa până la fiecare creion pe care tu o să-l cumperi peste 6 luni, nu ai de
unde să știi. Dacă în loc de creion vrei să cumperi altceva? Și planul de afaceri nu-ți permite.”
”Începutul a fost greu, cam peste tot. M-am așteptat la ceva dar a fost mult mai elaborat și nu
am fost pregătit pentru așa ceva. Ca și recomandare…poate că în timpul cursurilor ar fi fost
foarte important să știm cât de stufos este un dosar de achiziții. Pe mine m-a surprins. Au fost
amănunte care pe mine m-au depășit și astea au fost lucrurile mai de început. Apoi m-am
obișnuit. În rest au fost lucruri care făceau parte din firesc.”
În final, pe lângă elementele prezentate în cadrul cursurilor, metoda didactică efectivă trebuia
evaluată pentru a se asigura că informația este transmisă de persoane care nu doar au experiență
în antreprenoriat, dar au și capacitatea pedagogică de transmitere a informațiilor astfel încât
aceasta să fie înțeleasă în mod egal și coerent de către toți participanții la curs:
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”Consider că unii prezentatori erau antreprenori și dacă erau de profesie educatori cred că
era mai bine. Să nu fie de profesie antreprenori ci să aibă calități didactice mai mult. Ceva
cadre didactice. Cred că un professor ar fi prins mai bine decât un antreprenor.”
În linii mari, cursurile de antreprenoriat au fost de folos din perspectiva majorității
antreprenorilor pentru că au simulat scrierea unui plan de afaceri și s-a mers pe fiecare criteriu în
parte, oferind exemple competențe și direcții relevante.
3.2.

Stagiile de practică

Grafic 5: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K27.
Din perspectiva stagiilor de practică putem observa utilitatea sa într-o măsură medie din
perspectiva a 67.6% din totalul respondenților.
Pe baza interviurilor am putut observa că pentru marea majoritate a antreprenorilor a fost util nu
neapărat din perspectiva activității efective ce se derula în companiile de stagiere:
”Practica pe care am făcut-o eu...nu neapărat că am învățat foarte multe lucruri noi, pentru
că deja știam tot ce am făcut acolo. Nu e ca și cum m-am trezit peste noapte și am spus asta e
ce vreau să fac fără să știu nimic. Atunci, stagiul de practică pe mine personal nu m-a ajutat
foarte mult.”
Ci mai mult partea de administrare a unei afaceri, partea de management, managementul
resurselor umane și activitățile zilnice care au loc în cadrul unei afaceri din domeniul respectiv:
”Am stat efectiv și am văzut cum se realizează partea de administrație. Să văd cum se
desfășoară activitatea cotidiană – acolo cred că m-a ajutat foarte mult.”
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”Am învățat mai mult chestii tehnice decât antreprenoriat sau cum să-mi dezvolt afacerea. Am
învățat mai mult despre management tehnic”
”Cred că partea de gestionare a angajaților și asta a fost un plus în urma stagiului de practică.
Efectiv să ne facem o idee despre cum se abordează oamenii în domeniul ăsta. Vorbim de
oameni care pot fi și la început de drum, și cu experiență și atunci trebuie abordări diferite și
trebuie alte chestiuni luate în calcul.”
Astfel, în implementarea proiectelor pentru sprijinirea spiritului și domeniului antreprenorial, se
recomandă introducerea stagiilor de practică pe o durată de câteva zile până la o săptămână
pentru a le putea oferi șansa beneficiarilor (antreprenorilor) să observe și să înțeleagă într-un
mod mult mai aprofundat modul în care se operează o afacere în domeniul selectat. Mai mult,
partea birocratică și de facturare reprezintă un alt punct de interes pentru noii antreprenori,
referitor la modul în care se procedează și care sunt pașii de urmat pentru a elabora acest proces
într-un mod adecvat.
3.3.

Activitățile de mentorat

Din perspectiva de mentorat, toți cei 37 de antreprenori intervievați au fost de acord că a avut o
utilitate ridicată, mai ales din perspectiva setărilor unor standarde și preconizări realiste, care să
avantajeze afacerile noi implementate.
Scopul mentoratului a fost să se discute într-un mod realist cu fiecare antreprenor în parte cu
privire la cash-flow-ul preconizat și modul de distribuție a veniturilor și cheltuielilor, lucru care a
fost apreciat de antreprenori:
”Dar chiar a fost foarte open și ce trebuie. Mi-a explicat cam pe trebuie să mă axez. Ce greșeli a
făcut el. Și pot să spun că mi-a deschis puțin mai larg orizontul spre anumite greșeli pe care le
poți face și unde să știi să te oprești sau ce situații să eviți. Chiar a fost de ajutor.”
O observație relevantă ce trebuie menționată este specificitatea activității propuse de antreprenor.
Din această perspectivă, în implementarea proiectelor de acest tip se recomandă pe baza
reacțiilor antreprenorilor implementarea secțiunii de mentorat, însă aceasta trebuie să fie mult
mai axată pe serviciile sau produsele propuse spre livrare:
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”M-ar fi ajutat să discutăm un pic mai specific, exact pe ce făceam noi. Pe ceea ce am gândit noi
și pe bugetul deja stabilit.”

Grafic 6: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K28.
Astfel, am putut observa impactul pozitiv al mentoratului din cele menționate dar și din Graficul
6 prezentat mai sus, unde marea majoritate a respondenților au aprobat utilitatea acestuia, în
special în cazurile în care persoanele respective nu au mai avut tangențe cu acest domeniu,
fiindu-le prezentate elemente noi, elementare în susținerea unei firme:
”Ne-a ajutat, când am avut întrebări ne-a ajutat foarte mult să vedem mai bine lucrurile. Eram
la început și aveam o viziune și atunci pașii îți par mult mai ușor, știi? Au fost niște lucruri care
ne-au ajutat foarte mult și chiar mă bucur că în cadrul proiectului am avut la dispoziție și un
mentor.”
Mentoratul este un pas esențial în elaborarea și implementarea unui plan de afaceri iar acest lucru
nu trebuie trecut cu vederea mai ales când facem referire la serviciile noi și inovative ce pot fi
introduse pe piață pentru a crește rata de ocupare a locului de muncă și implicit reduce rata
șomajului, alături de sporirea economiei și a diversității de servicii și produse oferite. O altă
recomandare sesizată de unii antreprenori este legată de perioada de mentorat care ar putea fi mai
lungă, pentru a preveni unele neclarități, neconcordanțe sau probleme din perioada
implementării, până când antreprenorii intră în rutina conducerii unei afaceri:
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”Să fie pe o perioadă mai lungă implicarea. [...] A fost o perioadă scurtă, dar a fost ok cat neam întâlnit și da poate aș fi avut nevoie și pe parcurs dar problemele fiind foarte specifice am zis
să nu-l deranjez (n.r. mentor). Nu știu dacă m-ar fi ajutat mai concret.”
3.4.

Activitățile de monitorizare pe perioada de implementare de 12 luni și ajutorul primit
din partea administratorului de grant

Perioada de monitorizare s-a prezentat a fi cea mai încărcată din perspectiva antreprenorilor,
reprezentând principala provocare alături de menținerea în funcțiune a startup-urilor.
Birocrația s-a dovedit a fi cea mai mare provocare remarcată de antreprenori. Documentația și
uneori limbajul mult prea tehnic fiind impedimentele care au întârziat în unele cazuri raportările
și transmiterea documentelor solicitate.
”Activitatea lor a fost foarte vastă. Au avut foarte multe de muncit, și ei și noi, la raportare. Nu
am nimic de reproșat față de ei. A fost o colaborare foarte faină între noi.”
”Timp de un an în fiecare 15 a lunii aveam raportările. Raportări financiare, tehnice, dosare de
achiziții care erau cumplite. Deci să faci 3 oferte, necesitate, tot tot tot. […] Deci pentru mine
birocrația a fost cea mai grea.”
Fiind noi antreprenori și o parte dintre aceștia neavând nicio legătură până acum cu aspectele
procedurale care se întâlnesc deseori în metodele de implementare a proiectelor de acest tip și nu
numai, suportul administratorilor de grant este esențial mai ales în faza incipientă de dezvoltare a
noilor afaceri:
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Grafic 7: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K33.
Aparatura birocratică stufoasă, raportarea riguroasă și dosarele de achiziții au reprezentat
principalele elemente care le-au creat antreprenorilor dificultăți în parcurgerea etapei de
monitorizare și de menținere a finanțării. Însă, elementul cel mai semnificativ este remarcat în
principal în menținerea locurilor de muncă, unde, peste jumătate din respondenți (52,4%) au
întâmpinat dificultăți. Acest aspect trebuie luat în calcul de administratorii de grant pentru a
putea identifica soluții de menținere a locurilor de muncă împreună cu antreprenorii, oferind
sprijin și direcții coerente pentru a nu-i sabota în încercarea lor de a-și menține afacerile
funcționale pe piață.
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Grafic 8: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K41.
Astfel, din perspectiva monitorizării s-a simțit în mod colectiv nevoia de simplificare a
procedurilor pentru a fi mult mai clare, concrete și tangibile pentru cei ce nu au experiență din
perspectivă antreprenorială pentru a nu inhiba într-un mod accentuat inițiativele de a introduce
servicii noi pe piață.
”Să fie destul de clar din primul moment. Cum trebuie să fie denumite și ce trebuie să cerem
de la contabilii noștri. Eu nici nu știam că trebuie să cer ceva de la contabilă. Nu ni s-a
comunicat că actele astea le cereți de la contabili, astea le scrieți voi, doar ni s-au cerut.
Balanțele de nu știu ce. După nu știam nimic. Nemaiavând contact cu birocrația decât în
perioada de practică…și acolo nu făceam rapoarte, nu raportau nimic (n.r. în stagiul de
practică). Asta cred că e. Dacă un document ține de contabil și antreprenorul nu trebuie să-ți
mai umple capul cu toate chestiile astea, să se spună de la început.”
În același timp, trebuie menționată relația și comunicarea constantă menținută cu administratorul
de grant, lucru care a fost esențială pentru toți cei 37 de antreprenori implicați. Deschiderea și
sprijinul constant oferit au fost indispensabile în buna implementare și funcționare a afacerilor
dar și a relației dezvoltate între cele două părți implicate:
”Total s-a desfășurat pe o cale normală pe care eu nu am parcurs-o niciodată. A fost o noutate
senzațională. Au fost niște cerințe, ne-am aliniat, au fost fel și fel de impedimente de genul asta.
Exista o secvență care cred că trebuie să existe. Chiar la început a fost o greșeală monumentală
în care am primit sprijinul necesar. A trebui să angajăm, s-a stabilit o dată și au fost mai multe
lucruri în care am fost ajutat. Așa e normal. A existat colaborare și cred că progresul este cel
mai important”
Astfel, în modul de implementare a proiectelor de tipul sprijinirii și dezvoltării domeniului
antreprenorial este primordială interacțiunea constantă și transparentă dintre beneficiari și
administratorii de grant pentru a asigura o fluidizare a procedurilor și o înțelegere mult mai clară
a cerințelor, procedurilor și implicațiilor ce țin de dezvoltarea startup-urilor.
”Cu sprijin permanent, cu înțelegere dacă am depășit un termen sau ceva am avut tot sprijinul și
toată înțelegerea. Am cerut modificări de plan de afaceri cu anexă. Cu memoriu justificativ și cu
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anexa am fost nevoită sa cer de cateva ori, și au fost foarte prompți. Într-o zi, două, primeam
acceptul.”
3.5.

Analiza perioadei de sustenabilitate

Perioada de sustenabilitate a reprezentat o provocare pentru marea majoritate a antreprenorilor,
datorită părții financiare în fază incipientă. Așa cum au prezentat în fișele financiare, o parte
semnificativă din bugetul total al ajutorului de minimis a fost cheltuit pe salarii (12%-59%),
achiziții de servicii specializate (20%) și în special materii prime (18%-65%). Astfel, suportul
financiar este esențial și ar fi ideal ca sumele oferite să fie mai reprezentative pentru nevoile
antreprenorilor. Mai exact, proiectele care au ca obiectiv promovarea spiritului antreprenorial, ar
trebui să ofere un suport semnificativ din perspectivă financiară, pentru a oferi o relație de costbeneficiu echitabilă.
”Pentru că birocrația este aceeași și pentru 30.000 euro și pentru 3.0000 de euro, mă gandesc.
Între sumele primite și munca depusă în jurul lor, până la accesări, e un aport prost dacă suma e
mică. Deci asta aș face.”
Dificultățile au fost întâmpinate și din perspectiva competiției de pe piață, lucru care i-a pus în
dificultate pe unii antreprenori, alături de setarea unui preț competitiv care să reflecte valoarea
bunurilor și serviciilor vândute pe piață. Astfel, în perioada de monitorizare și mentorat ar fi
recomandată oferirea de suport și de strategii relevante pentru a putea depăși perioada inițială
incertă a afacerii.

17

Grafic 9: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K40.
Însă ce este de remarcat și subliniat este incertitudinea cu privire la economia națională care
crează în continuare necunoscute și instabilități, atât pentru noii antreprenori, câr și pentru alți
agenți de pe piață. Lipsa clarității aspectelor financiare poate crea dezavantaje semnificative:

Grafic 10: Chestionar distribuit în rândul antreprenorilor de către Fundația Civitas K36.
În același timp, pandemia COVID-19 a reprezentat principalul impediment al noilor afaceri mai
ales că marea majoritate a antreprenorilor au fost nevoiți să-și oprească activitatea pentru o
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perioadă nedeterminată sau să funcționeze la o capacitate de 50%. Acest lucru a creat blocaje și
întârzieri majore, mai ales în perioada de sustenabilitate, perioadă în care antreprenorii nu au
avut posibilitatea să atingă veniturile prognozate. În același timp, în cadrul focus grupurilor o
parte dintre aceștia au menționat că nu s-au încadrat în schemele de ajutor oferite de stat, fapt ce
le-a îngreunat situația ce era deja incertă, iar unii au rămas câteva luni fără activitate, fără
profituri sau alte venituri pentru salarii, motiv pentru care o parte dintre antreprenori și-au păstrat
locul de muncă inițial pentru a acoperi cheltuielile lunare din afacerea proprie.
Însă, în ciuda dificultăților și instabilităților de pe piață, antreprenorii au reușit să dezvolte
aproximativ 68 de locuri noi de muncă și doresc să se dezvolte și să se extindă în următorii 5-10
ani cu afacerea, lucru care poate aduce pe termen mediu și lung beneficii semnificative din
perspectiva oportunităților de angajare.
”Foarte mult de muncă. Trebuie să știi dacă chiar vrei să faci asta sau nu. Poate sunt momente
la nervi, într-o zi mai proastă când zici mai bine nu făceam nimic, și îmi vedeam de treabă. Prin
astea cred că toți trecem. Așteptările pot să spun că mi le-am depășit. Pentru că am crescut și
din punct de vedere financiar, vorbesc din perspectiva societății, mai mult decât mă gândeam.
Asta nu aveam de unde să știu, pentru că nu știi ce contracte prinzi până nu ești în piață și
efectiv dai de ele. Am crescut și numărul angajaților mai mult decât mă gândeam. Și în
continuare vrem să mai angajăm pe cineva, el puțin o persoană, probabil într-o lună de zile.”
3.6.

Analiza relației dintre autoritățile publice și a ecosistemului antreprenorial

Relația percepută dintre autoritățile locale și mediul antreprenorial este una destul de rece și
incoerentă în unele momente, autoritățile neoferind de fiecare dată suficient sprijin sau suficiente
informații clare, concrete care să direcționeze antreprenorii înspre a-și satisface nevoile legate de
dezvoltarea și susținerea afacerilor. În unele cazuri, lipsa digitalizării unor proceduri sau chiar
lipsa actualizării unor informații puse la dispoziție pe platformele web ale instituțiilor au
îngreunat sau întârziat procesul de înființare a firmelor.
„Mi s-a părut un pic nepotrivită atitudinea unor autorități. În sensul că eu, de foarte multe ori,
m-am adresat pentru informații. Adică înainte să mă apuc de ceva am sunat, am mers acolo, am
întrebat. Și de cele mai multe ori am primit un răspuns:„consultați legislația și noi nu vă dăm
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sfaturi, ci numai vă verificăm și vă amendăm dacă nu respectați legislația. Asta nu mi se pare o
atitudine potrivită, mai ales pentru antrenorii la început, care nu au experiență în domeniu. Un
pic de îndrumare din partea acestor autorități, mai ales dacă te duci cu bună-credință și vrei să
faci totul să fie în regulă, ar trebui să fie o deschidere.”
Accesul la informații nu este întotdeauna atât de ușor de găsit. Contraintuitivitatea website-urilor
instituțiilor publice și lipsa unei comunicări lineare, clare și transparente între departamentele
instituționale este un alt element esențial care contribuie la vulnerabilizarea relației dintre
autoritățile locale și mediul antreprenorial. Totodată, nevoia de digitalizare și de simplificare a
procedurilor a fost resimțită de toți antreprenorii.
În același timp, lipsa politicilor publice de susținere efectivă a antreprenorilor a fost o altă
remarcă menționată în cadrul derulării focus grupurilor, lucru care a susținut frigiditatea cu care
s-a dezvoltat sectorul respectiv.
”Ideea de a fi antreprenori și de avea sabia lui Damocles deasupra capului mi se pare o prostie
și câtă vreme va fi așa nu va merge antreprenoriatul în România. Am reușit să îmi fac unele
proceduri online și...ei oferă sprijinul după ce intri în instituție..cum?”
4. Concluzii și recomandări
Pe baza metodelor de cercetare menționate în partea de metodologie s-au remarcat niște lipsuri
esențiale care afectează profund domeniul antreprenorial din România. Incoerența instituțiilor
publice, birocrația apăsătoare și limbajul tehnic de specialitate preponderent folosit sunt doar
câteva elemente care inhibă inovația pe piața economică. Potențialul antreprenorial trebuie
dezvoltat iar beneficiarii direcți – antreprenorii, oamenii de afaceri care pot aduce servicii noi pe
piață sunt de multe ori limitați din cauza elementelor sus-menționate.
”E greu să fii antreprenor. Poate unora li se pare ușor. Eu nu am mai avut niciun fel de
experiență de acest gen așa că nu mă pot lăuda că îmi e ușor sau că față de ce am mai făcut e
mai ușor. Eu simt că e destul de greu. Pe lângă ce faci, mai trebuie să faci și alte treburi. Adică
administrative. Cam asta ar fi. Concluzia că pentru mine e destul de greu.”
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Proiectele și schemele de finanțare de tip POCU pot fi replicate pe baza modelului de bune
practici prezentat de proiectul ”Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest” în
principal prin implicarea constantă și sprijinul accentuat oferit de administratorii de grant,
în special noilor antreprenori care nu au suficientă experiență în acest domeniu. Așa cum sa remarcat în analiza datelor, comunicarea uneori prea deficitară duce la lipsa interesului de a
mai acționa și investi resurse valoroase în dezvoltarea de noi afaceri, lucru care poate degrada
semnificativ economia pe termen mediu și lung.
Printre instrumentele de bază propuse se numără în primul rând digitalizarea unor proceduri de
bază, rutiniere și prin clarificarea și actualizarea informațiilor pe website-urile existente.
Totodată, s-a propus dezvoltarea unor baze de date speciale pentru antreprenori, în funcție de
domeniile de activitate în care să fie prezentate informații legate de principalele documente,
principalii pași și alte activități relevante.
”Eu de ce m-am lovit a fost de partea de finanțare. Am mers la agenți privați și după am aflat că
și primăriile locale oferă finanțări, dar am aflat din alte surse, pus într-un colț pe site-ul lor
unde nu se vede și nu știam de ce și pentru cine. Ar putea să facă o secțiune separată cu toate
informațiile. Un fel de Vocea Antreprenorului sau Task Desk.”
Proactivitatea sau mai bine zis lipsa proactivității în unele cazuri s-a resimțiti și s-au propus
modele de a îmbunătăți acest lucru prin o mai mare implicare a autorităților în oferirea de sprijin
domeniului antreprenorial, mai ales că pe durata discuției s-a menționat deconectivitatea
autorităților de unele domenii, mai ales de la domeniile de nișă sau nou apărute, ce nu pot fi
încadrate ca atare în coduri CAEN, dacă este să vorbim despre autoritățile centrale. Astfel,
antreprenorii sunt forțați de multe ori să meargă pe coduri multiple sau pe justificări multiple
pentru a-și putea încadra serviciul nou apărut pe piață în coduri CAEN în care nu de fiecare dată
activitatea lor este recunoscută. În acest sens, actualizarea încadrărilor este o altă recomandare
benefică ce are implicații semnificative în direcționarea coerentă a antreprenorilor cu privire la
serviciile noi ce pot fi introduse pe piață.
Astfel, la nivel local nevoile sunt mai mult pe parte informațională, însă cele mai resimțite sunt
din perspectiva sprijinului de la nivel central, mai exact schimbarea legislației pentru a crește
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nivelul de accesibilitate la documente, de transparență și de schimb informațional fluid, iar
informația care există ar trebui simplificată și actualizată.
Mai mult decât atât, practicalitatea proiectelor de acest tip și evaluarea lor conform modului de
evaluare a proiectului de față pot susține nivelul de adaptabilitate la nevoile antreprenorilor, în
special atunci când facem referire la instituțiile ce implementează proiecte de acest tip, cum ar fi
Ministerul Investițiilor și Afacerilor Europene, CNIPMMR, asociații care susțin spiritul
antreprenorial și în special clusterele din diferite domenii cum ar fi IT Transilvania Cluster,
AgroTransilvania Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Cluj IT, Clusterul pentru Industrii
Creative si HUB-urile sunt doar câteva dintre exemplele importante care pot facilita nu doar
puterea de absorbție a fondurilor din acest domeniu, dar pot influența într-un mod pozitiv
dezvoltarea antreprenorială de pe piața românească.
Astfel, prezenta propunere dorește să promoveze actualizarea metodelor de implementare a
proiectelor din sectorul antreprenorial prin simplificarea procedurilor și a limbajului folosit, prin
luarea de inițiativă a autorităților publice de a semnala într-un mod mult mai eficient
posibilitățile de finanțare pentru micii antreprenori și facilitarea unei comunicări mult mai
transparente.
Proiectul ”Un PLUS pentru StartUp-urile Regiunii Nord-Vest” poate fi luat drept exemplu de
bune practici datorită metodelor de instructaj oferite antreprenorilor (cursuri, stagii de practică,
sesiuni de mentorat), datorită deschiderii spre comunicare și păstrarea unui mediu facil de
dezvoltare.
Se recomandă nu doar digitalizarea dar și atenția sporită metodelor de evaluare ex-post pentru a
putea avea puncte de referință documentate în implementarea proiectelor viitoare.
Cursurile de antreprenoriat în vederea elaborării planurilor de afaceri trebuie demarate alături de
experți și este necesară accentuarea discuțiilor tehnice, legate de părțile financiare și de achiziții.
Stagiile de practică trebuie să se concentreze mult mai mult pe părțile rutiniere, de management
al resurselor umane și pe modul de desfășurare efectiv al activității iar sesiunile de mentorat se
recomandă a fi incluse în proiectele de acest tip însă pe perioade mai îndelungate pentru ca
antreprenorii să poată primi sprijinul necesar din partea experților desemnați.
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Nu în ultimul rând, menținerea locurilor de muncă și identificarea angajaților potriviți rămâne în
continuare o provocare la fel de majoră în parcurgerea procesului de înființare a unei afaceri noi,
motiv pentru care acest aspect trebuie luat în considerare și ar trebui să se ofere soluții, propuneri
și idei din partea proiectelor din domeniul antreprenorial pentru a se asigura că inițiativele
inovative nu vor fi inhibate.
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1. Prezentarea contextului: situația antreprenorială din România
Din punct de vedere economic foarte multe semnale ne-au avertizat în ultimii ani că
prezența companiilor uriașe, multinaționale au efecte negative pentru piață. Este o regulă de bază
a științelor economice că pe o piață perfect competitvă actorii de pe piață sunt de dimensiuni
mici și nu au putere asupre pieței, teorie care nu se îndeplinește în practică, dar întotdeauna
putem să ne străduim să ajungem la aceste circumstanțe. Pe când inițial tendința era ca oamenii
să lucreze la fimre cât mai mari, cât mai corporatiste, acest trend pare să o ia într-o altă direcție și
din ce în cel mai multe persoane încep să-și înființeze propria afacere, să creeze modele de
business cât mai inovative și ne mai văzute înainte. Această tendință pare să fie benefică pentru
economie, aceste firme fiind sursa principală de inovație, dar în foarte multe cazuri antreprenorii
se lovesc de provocări care le îngreuneză drumul spre a avea o afacere de succes. În această
lucrare țelul nostru este să analizăm problemele pe care le întâmpină antreprenorii și să
propunem eventuale soluții, care ar putea ajuta mediul antreprenorial în România.
În România, în ultimii ani era o tendință crescătoare în privința numărului de
antreprenori, fapt care suportă ideea că acest trend are o importanță majoră și poate însemna o
oportunitate importantă pentru economia țării, iar această oportunitate trebuie suportată și de
organele oficiale, pentru a sprijinii mediul antreprenorial.

Numărul antreprenorilor din România, după sex (2014-2019)
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Sursa: editare proprie
Studiile arată că în întreaga lume întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt motorul
economiei, în România reprezentând 99,7% din afacerile registrate, ca urmare ponderea
companiilor mari este de 0,3%. aceste procente fiind foarte apropiate cu cele din Uniunea
Europeană.

Sursa: Ziarul financiar
Pe de altă parte IMM-urile din România angajează 65,8% dintre salariați, puţin sub
media UE de 66,6%, iar pe viitor valoarea adăugată a IMM-urilor va creşte mai repede decât
numărul de salariaţi, semn că se va investi în inovaţie în mai multe sectoare, dincolo de
producţie. Potrivit raportului Comisiei Europene, această situaţie poate fi pusă şi pe seama
faptului că IMM-urile se bazează mai mult pe tehnologie şi automatizări şi mai puţin pe munca
oamenilor, o tendință care poate fi explicată și de valul de digitalizare prin care trece economia
mondială, poreclită ca Industria 4.0 (a patra revoluție industrială).
În plus față de IMM-uri, și ca o categorie distinctă dintre acestea, afacerile mici de tip
start-up și scale-up, aflate la început de drum și care sunt definite printr-un proces de creștere
accelerată, contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică și prin:
● crearea noilor locuri de muncă
● creșterea dinamismului economic prin stimularea inovației
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● crearea de noi industrii.
Din păcate, ritmul creșterii startup-urilor din România nu se poate compara cu cel din Europa sau
Statele Unite, aceste afaceri fiind mult mai eficiente, având mai multe resurse la dispoziție și un
mediu mult mai favorabil pentru antreprenorii la început de drum. România se află sub media
globală în privința factorilor care stimulează dezvoltarea mediului antreprenorial, aceste cinci
aspecte fiind:
● Gestionarea impozitelor
● Regulile și reglementările existente în fiecare țară
● Sistemul de învățământ, ca furnizor de abilități necesare
● Tehnologia disponibilă
● Situația economică a țării
România

Media globală
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35%
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ușor:
Situația economică benefică pentru antreprenoriat:
Sursa: editare proprie
Un studiu realizat în 2019 la nivel național în România arată că antreprenoriatul este
privit ca o oportunitate pentru carieră: 1 din 2 români din mediul urban ar dori să devină
antreprenor. Situația însă nu este chiar atât de ușoară și unii sunt conștienți de asta, studiul mai
arătând și faptul că:
5

● principale

obstacole

identificate

de

respondenți

sunt

reprezentate

de

impredictibilitatea mediului fiscal și nivelul ridcat al taxelor (74%)
● în pornirea propriului business, 36,5% dintre români ar alege să construiască un
business de la zero, în timp ce 33,4% ar dezvolta o afacere pronind de la propriile
hobby-uri și de la competențele dezvoltate
● doar 14% ar achiziționa o franciză sau ar duce mai departe o afacere de familie.
Interesul pentru antreprenoriat s-a menținut în 2019, dovedit și de faptul că 46% dintre
români văd antreprenoriatul sau freelancing-ul ca o alternativă de carieră ideală, 36% preferă să
fie angajați full-time, în timp ce 6,2% optează pentru un job part-time.
Sursele de finanțare folosite sunt similare ca proporții cu trendurile la nivel european:
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Sursa: editare proprie

Obstacolele identificate de antreprenorii români în pornirea unei afaceri includ:
● birocrația, văzută ca principala problemă (42%)
● legislația neclară și instabilă (12%)
● relația cu autoritățile statului, greu abordabile, cu angajați de cele mai multe ori
incompetenți (8%)
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● fiscalitatea excesivă (6%)
● corupție în rândul instituțiilor/mită (5%)

2. Metodologie
Datele și informațiile folosite provin din surse secundare, precum și primare. Pentru a
obține o imagine cât mai clară despre situația mediului antreprenorial, am apelat la surse
secundare, la diferite analize și studii internaționale, pentru a avea o imagine generală despre
antreprenoriat la nivel global, european și național în România. Astfel am colectat date statistice
despre mediul antreprenorial, comparând situația din România cu cea europeană și/sau globală.
După analiza datelor colectate din sursele secundare, am continuat cu analizarea datelor
colectate de Fundația Civitas în cadrul proiectului „NoiAntreprenori”, unde s-au folosit
următoarele metode și surse de colectare:
● Chestionar
● Documente financiare
● Interviuri individuale
● Focus grup
Chestionarele și documentele financiare au fost completate, respectiv colectate în perioada 1-7
Februarie, 2021.
Interviurile s-au desfășurat în perioada 8-21 Februarie, acestea fiind aplicate la toți
antreprenorii care au participat în proiectul de finanțare. În cadrul interviurilor antreprenorii au
fost întrebați despre eficiența programului de finanțare și experiențele personale cu
administratorii de grant sau mentorii din program. Accentul era pus pe percepțiile
antreprenorului în perioada de implementare sau cea de sustenabilitate, identificând dificultățile
pe care le întâmpinau în aceste perioade.
În perioada 1-6 Martie s-au desfășurat discuțiile de tip focus grup, unde antreprenorii au
fost organizați în 3 focus grupuri, luând în considerare profilul sau domeniul afacerii lor, cu
ajutorul codurilor CAEN. Prin intermediul acestor discuții am abordat două teme, prima fiind
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relația dintre mediul antreprenorial și autoritățile publice, a doua fiind importanța sistemului de
învățământ în formarea antreprenorială și eficacitatea acesteia, în percepția antreprenorilor
respectivi.
Cu ajutorul acestor metode am putut formula câteva propuneri și recomandări, care ar
putea contribui la crearea unui ecosistem antreprenorial mult mai potent și promițător pentru
antreprenorii de mâine.

3. Probleme și provocări întâmpinate de antreprenori
3.1 Digitalizarea proceselor autorităților publice
Unul dintre cele mai populare opinii întâlnite prin intermediul acestei cercetări era faptul
că în țară sunt probleme majore în privința digitalizării. Foarte multe documente oficiale trebuie
să fie semnate fizic și duse personal în biroul autorităților, care înseamnă o pierdere foarte mare
de timp din punct de vedere logistic, dar în ultima perioadă și riscantă din cauza pandemiei, fără
să menționăm impactul asupra mediului în urma folosirii excesivă de hârtie. Aceste procese pot
fi digitalizate, scutind antreprenorii de drumuri inutile sau un stres în plus, după părerea unuia
dintre antreprenorii intervievați: „Sunt foarte multe situații, în care este nevoită interacțiunea cu
personalul de la autoritățile locale, când aceste lucruri ar putea fi rezolvate și online... Caz
concret, când mergi să-ți faci autorizația de funcționare...”
Nevoia pentru digitalizare a fost menționată și de un alt intervievat, susținând că nu
taxele mari sunt problema, ci provocările pe care le întâmpină antreprenorii când vine vorba
despre plătirea taxelor sau impozitelor: „Am avut niște neclarități dar au fost persoane în
instituție care să mă ajute pas cu pas, ce documente îmi trebuie, de unde să le iau. Dar dacă ar fi
un serviciu digital care să te ajute sau dacă să centralizeze ramurile pentru că sunt foarte multe,
aș plăti și mai multe taxe pentru asta...” .
Digitalizarea ne-ar duce cu un pas înainte și din punctul de vedere al managementului de
timp pentru antreprenori, fiindcă orele petrecute stând la coadă ar putea fi folosite în scopuri mult
mai bune din punct de vedere economic, creând beneficii economice, investind timpul recuperat
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în afacerea proprie. „Tot ce înseamnă administrație publică, stat la coadă nu-mi place deloc...mă
simt înapoi cu 20 de ani când am contact cu ei”
Această digitalizare ar putea ajuta la diferite programări la autorități, ca și autoritățile, dar
și antreprenorii să se poată organiza într-un mod eficient, lucru care ar ajuta mulți antreprenori
neexperimentați în combaterea dificultăților cu autoritățile.

3.2 Transparentizarea și stabilizarea fiscalității
Foarte mulți antreprenori nu au studii economice, dar și cei care au se pot rătăci în codul
fiscal și sunt derutați când vine vorba despre achitarea taxelor sau impozitelor. De asta, foarte
mulți potențiali antreprenori talentați nu sunt dispuși să pornească o afacere, fiindcă le este teamă
că vor petrece prea mult timp analizând codul fiscal, sau vor plăti amenzi deoarece nu vor putea
plăti taxele și impozitele necesare la timp, din simplul fapt că nu știu despre aceste taxe. „Ca
cerințele să fie clare și în cazul în care nu reușești singur să demarezi o anumită procedură, să
se poată aloca o persoană de contact care să fie acolo special pentru asta”.
Este o ineficiență și în relația dintre diferitele instituții ale statului, care ar putea fi
armonizate, astfel am putea ușura și munca angajaților publici, dar și antreprenorii ar scăpa de
multe îngrijorări inutile. „Oriunde mergi ai nevoie încă o dată de aceleași acte și asta mi se
pare..un cont unic în care ai încărcat toate documentele și gata, nu mai e nevoie să mi se tot
ceară de fiecare dată. Cred că autoritățile locale ar trebui să facă presiuni pentru schimbări
legislative sau la nivel central. Doar punctual să nu tot trebuiască să ducem aceleași acte la
diferite instituții. Sau tutoriale pentru că în ziua de azi sunt tutoriale pentru orice.”
Una dintre cele mai mari probleme din România este evaziunea fiscală. Ca rezultatul
acestui fenomen, antreprenorii care vor să lucreze într-un mod cinstit și legal, suferă un
dezavantaj uriaș față de cei care lucrează la negru. Problemele de acest gen provin din mai multe
surse, una fiind o problemă culturală, suportată și de teoria lui Hofstede, precum și analiza lui
Amedeo Istocescu (2004), care arată că românii preferă să ocolească riscurile și gândesc mai
mult pe termen scurt și preferă astfel să rețină taxele și impozitele pentru ei, fără să aștepte ca
statul să returneze valoarea ecestor taxe prin alte metode de finanțare sau beneficii. Pe de altă
parte, în România antreprenorii nu mai au încredere în clasa politică sau autorități, un alt factor
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semnificativ care nu încurajează plătirea taxelor sau impozitelor, astfel creând o situație negativă
pentru ambele părți. „Nu reușește nici un guvern să combată evaziunea fiscală... unele măsuri
fiind chiar contraproductive.”
Este un lucru foarte des întâlnit în țară, că oamenii nu știu rolul bonului fiscal sau a
facturii. Acest fenomen are rădăcinile în sistemul de învățământ, unde elevii nu au oportunitatea
de a învăța rolul unui bon fiscal, al unei facturi, sau modul în care funcționează economia unei
țări. Astfel, oamenii sunt atrași mai degrabă de prețurile mici, decât să caute vânzători care oferă
bon fiscal și lucrează într-un mod cinstit, plătind fiecare taxă sau impozit, lucru care îi obligă să
ceară prețuri mai mari decât cei care aleg să omită plătirea acestor taxe. ”Plătim o grămadă de
dări la stat și nu primim nimic în schimb.” Autoritățile are trebui să se străduiască într-un mod
sincer și transparent să recâștige încrederea actorilor de pe piață, utilizând banii încasați din taxe
pentru a sprijinii antreprenorii. „Sunt unele cazuri când clientul îmi spune că nu-i trebuie
factură, iar eu îi zic că factura nu este pentru el, ci pentru mine... câteodată trebuie să mă
justific că am prețuri duble față de unul care lucrează la negru”

3.3 Îmbunătățirea și optimizarea proceselor autorităților
O părere populară în rândul antreprenorilor intervievați era că nu simt sprijinul statului,
sprijinul autorităților, simt că sunt lăsați singuri într-un mediu unde ar avea nevoie de un sprijin
minim și puțină bunăvoință. ”Relația cu autoritățile este unilaterală, ți se cer multe, dar nu
primești nimic în schimb” Sentimentul cel mai des descris de antreprenorii întrebați era una de
dezamăgire și nedreptate, fiind obligați să dea la stat, dar când vine rândul statului, antreprenorii
sunt dați uitării, în timp ce ei străduiesc în fiecare zi, lucrând pentru banii necesari pentru un trai
acceptabil, iar bugetarii primesc salariu chiar și dacă nu își fac treaba cum se cuvine. „Este o
problemă a sistemului din țară, că oamenii din sectorul bugetar nu sunt plătiți după merite și
salariile lor n-au absolut nici o treabă cu rezultatul eforturilor depuse de ei.”
Unii antreprenori au venit cu soluții întâlnite în alte țări, precum în Ungaria, unde
ghișeurile de la autorități sunt dotate cu un sistem informatic, prin care toți cei care au apelat la
serviciile autorităților publice au oportunitatea de a formula un feedback în legătură cu
experiențele percepute la ghișeul respectiv. Un astfel de sistem ar putea fi implementată și în
România iar șansele ca un astfel de sistem să funcționeze sun foarte promițătoare, deoarece
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antreprenorii ar fi dispuși să dea un feedback, în speranța că autoritățile ar lua în serios aceste
date și ar optimiza procesele de la ghișeuri. O altă trăsătură care ar putea fi abordată este
capacitatea, sau chiar incapacitatea funcționarilor publici, asta fiind din nou o problemă majoră,
menționată de antreprenorii întrebați. Angajarea funcționarilor publici pe baza performanțelor și
capacităților lor ar fi un pas esențial în optimizarea serviciilor publice, astfel ușurând plătirea
taxelor și impozitelor. Prin datele colectate de acest sistem, autoritățile ar avea informații
concrete despre nevoile antreprenorilor, ba chiar și niște recomandări concrete.”În Ungaria am
văzut, de exemplu, că la relațiile cu publicul, la fiecare fereastră de ghișeu ai oportunitatea să
dai o notă pentru serviciile primite la ghișeu.”
Foarte mulți antreprenori au dat dovadă de empatie față de funcționarii publici,
accentuând faptul că după perceperea lor, sunt două tabere când vine vorba despre performanța
angajaților publici, una fiind tabăra celor care dau semn de nepăsare și nu își fac treaba, iar a
doua tabără fiind cea care face munca și în locul oamenilor din tabăra unu. ”Eu când mă gândesc
la ANAF, văd omul din spatele sistemului și văd că se chinuie.” Procedurile nu sunt îngreunate
doar de nivelul mare de birocrație, dar și de faptul că angajații publici sunt suprasolicitați și
încărcați, mai ales cei care fac treaba în locul alților. Din pricina fenomenelor enumerate,
moralul angajaților publici este foarte scăzută și este de sine înțeles, că experiențele
antreprenorilor cu angajații stresați și suprasolicitați sunt negative, rezultând o relație ineficientă
dintre autorități și antreprenori. ”Știu că sunt foarte mulți angajați la stat și că unii își scurtează
programul și aș veni cu ideea creării unei echipe de suport a antreprenorilor din România la
care să putem suna când avem o problemă sau o aplicație în care să găsim informațiile corecte”

4. Concluzie și discuție
România este într-o situație cu potențial economic uriaș, cu foarte mulți tineri talentați, cu
foarte multe idei de business potente, dar mare parte din ele sunt aduse la viață în țările străine,
fiindcă acolo au mai multe oportunități, primesc sprijin mai mare de la autorități, procedurile de
înființare sunt mai simple și mai ușoare. Acest lucru poate să fie schimbată și tranformată într-o
poveste de succes cu sprijinul autorităților.
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Din problemele enumerate reiese că situația poate fi remediată printr-o abordare activă și
o atitudine deschisă, orientată spre găsirea soluțiilor. „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.”
Este timpul ca și autoritățile să dea dovadă de respect față de antreprenori, fiindcă ei sunt
motorul economiei, de la ei provin foarte multe idei noi, foarte multe inovații, dar trebuie să fie
sprijiniți. „Autoritățile au tendința de a organiza evenimente sau a face programe numai ca să
fie făcute, ca ceva să fie bifat. Programele de antreprenoriat ar trebui să fie făcute de mediul
privat, ca să fie bazată pe cerere, stimulând cumva dorința oamenilor de a participa.”
Digitalizarea procedurilor autorităților publice ar putea rezolva foarte multe probleme,
chiar prin crearea unei platforme online funcționale, prin care antreprenorii să poată găsi
informații, formulare, dar să aibă și oportunitatea de a completa aceste formulare online, fără să
fie nevoiți să intre în contact cu angajații publici. Mai mult de atât, printr-o platformă online,
diferite instituții ale statului ar putea fi armonizate, o soluție care ar fi benefică și pentru
antreprenori, dar și pentru autorități.
Existența unei organizații dedicate pentru sprijinirea antreprenorilor, fiind la dispoziția
lor când au întrebări sau se lovesc de dificultăți, au nelămuriri fiscale, care provin din lipsa lor de
experiență sau cunoștințe economice, ar putea însemna un beneficiu foarte mare și ar ajuta mulți
antreprenori să-și mențină afacerea în viață. Sectorul de IMM-uri este foarte importantă pentru
economie, dar chiar și în momentul de față reglementările statului înseamnă un dezavantaj major
pentru întreprinderile mici, în timp ce companiile multinaționale (care ar putea supraviețui mai
ușor situațiile de criză și al cărei profit nu contribuie la PIB-ul României) chiar înregistrează o
creștere în unele cazuri. ”Pe noi ne-a afectat foarte mult lipsa târgurilor... pandemia a fost o
scuză bună pentru autorități, ca să nu mai facă târguri, și asta a lăsat foarte mulți oameni fără
pâine la gură.”
Pentru a crea un mediu mult mai promițător pentru antreprenori, ar fi nevoie de
regândirea și reorganizarea întregului sistem al autorităților publice. Ar trebui să fie creat un
mediu mult mai stabil și transparent din punct de vedere al fiscalității, pornind de la folosirea
oportunităților oferite de digitalizare. Angajații publici ar trebui să fie motivați, performanța lor
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să fie monitorizată și salarizarea lor să fie bazată pe performanță, ca diferențele dintre mediul
privat și cel bugetar să fie cât mai echilibrate. Problemele nu provin de la taxele și impozitele
prea mari, ci provin din lipsa de încredere, respect și bunăvoință, care rezultă o relație ineficientă
dintre autorități și antreprenori.
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