
Diaspora Start Up 

Proiectul „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, ID 107821 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 
  

 

 

 

  

 

GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU 

ANTREPRENORII DEBUTANȚI 

ELABORAT ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, 

ID 107821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie 2020 



Diaspora Start Up 

Proiectul „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, ID 107821 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 
  

 

 

 

 

Cuprins ghid 
 

1. Descrierea proiectului „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE” .......... 3 

2. Scopul și descrierea „Ghidului de bune practici pentru antreprenorii debutanți” .............. 6 

3. De ce să îmi deschid propria afacere și să devin antreprenor? ........................................... 8 

4. Care sunt caracteristicile unei afaceri de succes și ale unui antreprenor de succes? ......... 13 

5. Ce trebuie să știu despre deschiderea și funcționarea unei afaceri? De la idee la afacere 16 

6. Cu ce obstacole este posibil să mă confrunt și cum le pot depăși? ................................... 24 

7. Ce pot învăța din experiența altor antreprenori? ............................................................ 37 

 

  



Diaspora Start Up 

Proiectul „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, ID 107821 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 
  

 

 

1. Descrierea proiectului „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE” 

 

Proiectul „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, ID 107821, Diaspora 

Start Up, co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 își găsește justificarea în 

realitatea socio-economică din România – aici se înregistrează o densitate redusă a afacerilor, 

comparativ cu Uniunea Europeană, disparități teritoriale semnificative și o rată de închidere 

ridicată a afacerilor. Totodată, numărul românilor plecați peste granițe depășește în anul 2019 9 

milioane, motivele emigrării incluzând sărăcia, corupția, nemulțumiri privind clasa politică 

românească etc.  

În prezent, România nu prosperă din punctul de vedere al mediului de afaceri și al sprijinirii 

antreprenorilor. Cauzele asociate acestei realități vizează: infrastructura de afaceri slab dezvoltată 

și neuniform repartizată și numărul insuficient de incubatoare de afaceri în centrele urbane mici și 

slab dezvoltate; decăderea anumitor domenii de activitate și industrii; existența zonelor marcate 

de probleme sociale acute (sărăcie, comunități marginalizate); lipsa colaborării între mediul de 

afaceri și unitățile de formare (școli profesionale, universități, asociații ce furnizează cursuri); lipsa 

oportunităților privind locurile de muncă în regiunile slab dezvoltate, îndeosebi pentru tineri și 

forța de muncă de vârstă mijlocie și mare. Totodată, centrele urbane mici au alocate bugete locale 

restrânse și nu dețin capacitatea administrativă necesară pentru a putea susține dezvoltarea și 

dinamica antreprenorială. 
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Proiectul „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, ID 107821 

promovează inovarea socială. Măsurile prin intermediul cărora această țintă poate fi atinsă 

vizează: 

 Asistență personalizată acordată potențialilor întreprinzători și sprijin acordat în 

depășirea temerilor cu privire la deschiderea unei afaceri; 

 Încurajarea identificării ideilor de afaceri;  

 Crearea unei asociații cu statut juridic de ONG (Asociația de Sprijin a 

Antreprenorilor Debutanți - ASAD), pentru ca beneficiarii să colaboreze, să se 

sprijine și să capete acces la resursele necesare dezvoltării afacerii; 

 Încurajarea afacerilor (inclusiv cele sociale) bazate pe model simplu, dar care 

răspund nevoilor din piață și valorifică oportunitățile locale. 

 

 Proiectul „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, ID 107821 își 

dorește să creeze oportunitățile necesare pentru întoarcerea în România a potențialilor 

întreprinzători, prin valorificarea abilităților dobândite în străinătate. Problemele propuse spre a fi 

rezolvate ca urmare a implementării proiectului sunt: 

 Competențele antreprenoriale insuficiente și gradul mic de motivație de a începe propria 

afacere; 

 Suportul specializat scăzut pentru potențialii întreprinzători în dezvoltarea unei afaceri, cu 

accent asupra consilierii, mentoratului, structurii de sprijin, know-how-ului etc; 

 Finanțare insuficientă și resurse insuficiente de altă natură pentru a demara și a susține o 

afacere. 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de ocupare și a culturii 

antreprenoriale în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, 

Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia), prin crearea și dezvoltarea de start-up-uri cu 

profil non-agricol în zona urbană, prin asigurarea accesului la informații, la formare 
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antreprenorială, la servicii personalizate de mentorat și consiliere/consultanță, la finanțare și 

suport în dezvoltarea afacerilor a persoanelor din diaspora (Spania, cu preponderență/alte țări 

europene).  

Prin atingerea acestui obiectiv, precum și a obiectivelor specifice proiectului, se facilitează, 

pe termen lung, în special, accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (șomeri/persoane 

inactive), dezvoltarea ocupării prin creșterea numărului de mici întreprinzători (creatori de locuri 

de muncă) în zonele urbane din regiunile mai puțin dezvoltate din Romania, dar și generare de 

creștere socio-economică în aceste regiuni. Proiectul se focalizează pe crearea unui mediu 

prietenos pentru afaceri și pentru întreprinzători, pentru motivarea persoanelor din grupul țintă 

de a deveni ele însele creatori de locuri de muncă, de venituri, de dezvoltare şi coeziune socială, în 

Romania. În acest fel, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – 

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

Obiectivele specifice:  

 Obiectiv specific 1: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 400 de persoane 

aparținând grupului țintă din comunități din diaspora, prin organizarea de programe de formare 

profesională specifice în antreprenoriat, pentru capacitarea acestor persoane de a crea și dezvolta 

afaceri și activități sustenabile pe cont propriu în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România. 

 Obiectiv specific 2: Facilitarea dezvoltării de activități antreprenoriale de către persoanele 

din grupul țintă, prin oferirea de suport integrat și ajutor de minimis pentru înființarea a cel puțin 

48 de afaceri în domenii non-agricole, în zonele urbane ale celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate din 

România. 

 Obiectiv specific 3: Consolidarea capacității celor 48 de afaceri de a acționa eficient într-un 

mediu concurențial, pentru dezvoltarea sustenabilă pe termen lung și a menținerii locurilor de 

muncă, printr-un program de monitorizare și suport specific și personalizat al antreprenorilor și al 

afacerilor acestora. 
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2. Scopul și descrierea „Ghidului de bune practici pentru antreprenorii debutanți” 

 

„Ghidul de bune practici pentru antreprenorii debutanți” reprezintă unul dintre produsele 

finale ale proiectului „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”. Acest ghid a fost 

formulat pornind de la experiențele reale a 46 de antreprenori din diaspora, reîntorși în România 

pentru a-și deschide afacerile proprii. Ghidul cuprinde, de asemenea, și informații valoroase 

primite din partea a 5 experți de monitorizare din cadrul proiectului, a căror responsabilitate a fost 

aceea de a supraveghea și de a oferi consultanța necesară antreprenorilor pentru ca afacerile 

acestora să fie implementate cu succes. 

Scopul „Ghidului de bune practici pentru antreprenorii debutanți” este acela de a oferi 

informațiile de bază și motivația necesare oricărui antreprenor debutant. Așa cum am remarcat și 

din experiența proiectului ACASĂ PLUS, știm că orice afacere este diferită în felul ei, pornind de la 

domeniul în care aceasta își va desfășura activitatea, resursele necesare funcționării acesteia, 

contextul local specific, până la așteptările antreprenorilor, abilitățile acestora și energia investită 

în proiectul personal ce îl reprezintă afacerea pe care aceștia și-o deschid.  

Dat fiind acest specific, ghidul de față nu reprezintă un document care să acopere în mod 

exhaustiv toate nevoile de informare ale antreprenorilor. Provocările ultra-specifice și ultra-

contextuale vor reprezenta responsabilitatea fiecărui antreprenor spre a le găsi rezolvarea 

potrivită. Totuși, ghidul vizează aspectele generale, de interes pentru orice antreprenor debutant, 

care pot oferi un punct de pornire în deschiderea unei afaceri, precum și ajutorul în a identifica, 

mai departe, alte surse de informare și de sprijin pentru situațiile mai specifice ale acestora. 

Unul dintre impedimentele antreprenorilor debutanți, identificat în cadrul studiului de față, 

precum și din experiența studiilor întreprinse în trecut cu privire la mediul antreprenorial, îl 

reprezintă lipsa unui obiect de referință accesibil acestora, în ceea ce privește exemplele de 

implementare a unei afaceri. În majoritatea cazurilor, ceea ce este accesibil antreprenorilor 
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debutanți (sau celor care ar dori să își deschidă o afacere dar nu s-au decis încă) reprezintă afaceri 

deja funcționale, cu o oarecare vizibilitate în piață, aflate pe un drum stabil, dacă nu chiar în 

creștere. Antreprenorilor debutanți le lipsește perspectiva începutului de drum. Aceștia ar dori să 

adreseze întrebări cuiva care a trecut prin incertitudinile ce caracterizează perioada de deschidere 

a unei afaceri. 

Date fiind aceste aspecte, am ales ca „Ghidul de bune practici pentru antreprenorii 

debutanți” să ofere accesul la „culisele” afacerilor la început de drum (protejând, totodată, 

identitatea beneficiarilor din cadrul proiectului). Informațiile din cadrul acestui document vor fi 

prezentate atât schematic, cât și sub forma unor studii de caz/scurte povestiri despre afacerile 

incluse în cadrul proiectului și abordările beneficiarilor în anumite situații. 

În cadrul acestui ghid vei găsi răspunsul la următoarele întrebări: 

 De ce să îmi deschid propria afacere și să devin antreprenor? 

 Care sunt caracteristicile unei afaceri de succes și ale unui antreprenor de succes? 

 Ce trebuie să știu despre deschiderea și funcționarea unei afaceri? 

 Cu ce obstacole este posibil să mă confrunt și cum le pot depăși? 

 Ce pot învăța din experiența altor antreprenori? 

 Înainte de a parcurge acest ghid, îți prezentăm câteva sfaturi motivante oferite de 

antreprenorii din cadrul proiectului ACASĂ PLUS oricărui viitor antreprenor: 

„Urmează-ți visul indiferent de obstacole!” 

„Recomand perseverența și răbdarea, deoarece nimic nu se face ușor și în scurt timp.” 

„Fii optimist și orientează-te bine pe plan local!”  
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3. De ce să îmi deschid propria afacere și să devin antreprenor? 

Câteva povești de început de drum ale unor antreprenori debutanți 

 Domnul George1 a emigrat din România, alături de familie, acum 20 de ani. Acesta și-a 

dorit un trai mai bun, așa că a decis să pornească „de la 0” în altă țară. În toți acești ani, 

domnul George a fost angajat în domeniul construcțiilor și al produselor utilizate în 

construcții. Când a auzit de proiectul ACASĂ PLUS a văzut oportunitatea de a aduce în 

România ceva nou și de a aplica tot ceea ce a învățat cât a fost angajat. În plus, îi era dor 

de țară și de familia de aici. Nu a avut niciodată firma sa, dar a avut încredere că poate 

reuși cu puțin sprijin și pe cont propriu, în România. Astăzi, domnul George realizează în 

România produse prefabricate din beton, competitive pe piață, și se bucură de alegerea 

făcută. 

 Domnul și doamna Dobre au plecat de mai bine de 10 ani din România. Motivele de plecare 

au fost aceleași – o viață mai bună pentru ei și copii. Traiul pe alte plaiuri le-a fost pe plac. 

Au făcut cunoștință cu multe lucruri diferite de ceea ce lăsaseră în urmă în România. 

Domnul și doamna Dobre au fost încântați de stilul de viață al străinilor, de atenția pe care 

aceștia o acordă calității, artizanatului și bunului gust. În momentul în care le-a fost 

prezentat proiectul ACASĂ PLUS și-au dat seama ce afacere și-ar dori să aducă în țară: un 

magazin cu produse alimentare, și nu numai, tradiționale și calitative. Familia Dobre speră 

să schimbe ceva în mentalitatea românilor cu privire la produsele pe care aceștia le 

consumă. 

 Doamna Ioana a fost și ea plecată pentru mulți ani din România alături de soț. În ultima 

vreme apăruse ideea întoarcerii în țară, întrucât munca fizică pe care soțul a desfășurat-o, 

a condus la probleme de sănătate. Proiectul ACASĂ PLUS a venit ca o oportunitate pentru 

ca visul de revenire în România să se materializeze. Fără experiență în mediul 

antreprenorial, dar cu dragoste pentru copii și cu fler în identificarea lipsurilor de pe piața 

locală, doamna Ioana, alături de soț, a decis să deschidă în România un centru de petrecere 

a timpului liber pentru cei mici.  

                                                           
1
 Numerele reale nu au fost folosite pentru a proteja identitatea antreprenorilor din cadrul proiectului ACASĂ PLUS 
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Acestea sunt doar câteva dintre poveștile celor 46 de antreprenori cu afaceri 

subvenționate în cadrul proiectului ACASĂ PLUS. Precum majoritatea, au pornit la drum fără 

experiența antreprenoriatului. În plus, cei mai mulți și-au asumat un risc – au renunțat la confortul 

construit cu greu în țările în care au emigrat cu mulți ani în urmă pentru a încerca ceva diferit în 

România. Totuși, riscurile percepute au fost surclasate de motivațiile fiecăruia de a încerca să își 

deschidă propria afacere. Dincolo de dorința de a reveni în România, beneficiarii proiectului au 

identificat și alte motive pentru a deveni antreprenori, pe care vi le vom prezenta sub forma unor 

îndemnuri. Sperăm că veți putea găsi motivația necesară pornind de la imboldurile care i-au ajutat 

pe antreprenorii din proiect să pornească afaceri sustenabile. 

1. Lucrați pe cont propriu și fiți propriul dvs. șef!  

Independența personală pe care o aduce statutul de antreprenor se reflectă în multe 

aspecte (alegerea domeniului de activitate, stabilirea timpului de lucru, a valorilor promovate de 

firmă etc.) și a reprezentat cel mai puternic motiv al beneficiarilor proiectului ACASĂ PLUS de a-și 

deschide propria afacere.  

În ultimii ani se promovează o abordare mai realistă a ceea ce presupune deschiderea unei 

afaceri pe cont propriu, astfel că avantajului independenței îi sunt contrabalansate și dezavantajele 

acesteia - așa cum au remarcat și beneficiarii proiectului, a fi angajat este mai confortabil. Totuși, în 

ciuda acestui fapt, ei au ales, în final, statutul de antreprenor și să se bucure de munca depusă pe 

cont propriu. Descurajarea completă nu este, așadar, soluția.  

O perspectivă echilibrată asupra a ceea ce înseamnă independența în afaceri reprezintă 

cheia pentru a nu vă lăsa descurajat. 
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2. Aplicați experiența dobândită până în prezent în propria dvs. idee de afacere! 

 Nu sunt necesari zeci de ani de muncă pentru a transforma ceea ce știți deja într-o afacere 

prosperă; cel mai probabil, veți mai învăța multe lucruri pe parcurs și vă veți completa experiența 

deja dobândită cu alte abilități și cunoștințe.  

Totuși, lucrând o anumită vreme într-un domeniu, probabil că ați remarcat deja cum 

funcționează acesta sau ați identificat idei noi de implementat și de îmbunătățit. Din acest punct, 

dețineți cel puțin informațiile de bază pentru a deschide o afacere în domeniul în care aveți o 

anumită experiență de lucru.  

De multe ori, însă, după cum am remarcat în cazul anumitor antreprenori din cadrul 

proiectului ACASĂ PLUS, sunt necesare doar pasiunea pentru o anumită activitate și experiența de 

lucru minimă în domeniu.  

 

3. Îndepliniți-vă un vis! 

Anumiți antreprenori din cadrul proiectului ACASĂ PLUS au menționat drept motivație 

principală posibilitatea de a-și urma un vis. Deși acest lucru poate fi realizabil și din postura de 

angajat, nu doar de antreprenor, satisfacțiile pot fi cu atât mai crescute cu cât visul se conturează 

conform propriilor dorințe și așteptări. De asemenea, proiectul ACASĂ PLUS demonstrează faptul 

că oricine își poate urma visul, indiferent de vârstă, de idee și de resursele pe care le are la 

dispoziție.  

„Sunt la început, este visul meu, chiar vreau să fac ceva, vreau să dăinuiască ideea mea, 

vreau să am continuitate.” (antreprenor, producător artizanal) 
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4. Creșteți-vă veniturile! 

  Avantajul afacerii personale este acela de a putea controla anvergura acesteia și resursele 

investite. Printr-un bun management și o bună viziune asupra activității desfășurate, puteți 

ajunge la câștiguri mulțumitoare, care să le depășească pe cele obținute din postura angajatului. 

Chiar dacă, în primă fază, este nevoie de a mobiliza o sumă mai crescută de bani pentru a porni 

afacerea, prin acțiunile potrivite veți reuși, la fel ca majoritatea antreprenorilor din cadrul 

proiectului ACASĂ PLUS, să creșteți treptat câștigurile obținute. 

 

5. Luați în calcul o afacere de familie! 

 Un bun exemplu oferit de antreprenorii din cadrul proiectului ACASĂ PLUS îl constituie 

implicarea familiei în cadrul afacerii. Atunci când s-au întors în țară, aceștia au venit însoțiți de 

familie; totodată, fiind vorba despre un volum de lucru susținut pentru deschiderea unei afaceri 

într-un timp relativ scurt, beneficiarii proiectului și-au unit forțele cu cele ale rudelor apropiate. 

Dacă vă surâde ideea de a putea lucra alături de cei dragi și de a lăsa mai departe, în familie, o 

afacere, atunci antreprenoriatul poate fi cea mai bună alegere. Totodată, membrii familiei pot fi 

angajați cu forme legale, astfel încât să beneficieze de un venit stabil. 

 

6. Faceți o schimbare! 

Anumiți antreprenori sunt motivați de dorința de schimbare. Dincolo de motivele 

menționate anterior, beneficiarii proiectului ACASĂ PLUS au acționat motivați și de dorința de a 

realiza o schimbare majoră – întoarcerea în România. Oportunitatea furnizată de proiect nu a 

reprezentat decât un imbold pentru a-și asuma riscul de a renunța la slujbele plătite din 

străinătate. Cei 46 de antreprenori care au fost, în final, subvenționați, reprezintă dovada că 
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dorința de schimbare se poate materializa conform așteptărilor dacă există imboldul și voința de a 

face ceva diferit. 

 

7. Dezvoltați-vă! 

Nevoia de autorealizare este una extrem de importantă pentru bunăstarea tuturor, mai 

ales în zilele noastre, în care celelalte nevoi sunt satisfăcute cu o oarecare ușurință. Dorința de a 

deveni antreprenor poate fi motivată, la un anumit nivel, și de scopul de a deveni mai bun, de a 

evolua și de a vă demonstra că puteți depăși anumite limite. În această notă, unul dintre 

beneficiarii proiectului ACASĂ PLUS a declarat astfel: 

„Motivația mea a fost să am propria afacere. Să văd cum mă descurc în această 

postură.” (antreprenor, domeniul construcțiilor) 

8. Fiți dvs. schimbarea în bine! 

În general, imaginea antreprenorilor nu este asociată imediat cu cea a altruismului, ba 

chiar din contră. Totuși, antreprenorii au un rol important pentru economie și societate, în 

general, întrucât generează venituri, locuri de muncă, pot contribui la inovație și la schimbări de 

mentalitate. Cea mai mare parte a antreprenorilor din cadrul proiectului ACASĂ PLUS au mărturisit 

că doresc să producă o schimbare în România, pornind de la cele învățate și observate în 

străinătate. Chiar dacă sună a clișeu, și dvs. vă puteți găsi motivația în contribuția pe care o veți 

aduce în societate, indiferent de domeniul de activitate în care vă doriți să deschideți o afacere. 
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4. Care sunt caracteristicile unei afaceri de succes și ale unui antreprenor de 

succes? 

Ce au în comun afacerile și antreprenorii de succes? 

Deși fiecare antreprenor își stabilește scopurile și limitele pe care dorește să le atingă prin 

intermediul afacerii sale, antreprenorii debutanți doresc, în primă fază, ca activitatea lor să devină 

una stabilă. Ulterior, aceștia țintesc spre a atinge tot mai multe obiective și spre a se dezvolta.  

Din experiența proiectului ACASĂ PLUS, am remarcat faptul că nu există, neapărat, un 

profil tipic al antreprenorului sau al afacerii de succes – beneficiarii proiectului sunt oameni 

diferiți, cu interese, profil psihologic, profil socio-demografic și abilități diferite. Ideile de afaceri 

sunt și ele, de asemenea diverse, iar modalitățile de implementare nu se aseamănă una cu 

cealaltă. 

Din această diversitate am extras, însă, un set de caracteristici pe care viitorii antreprenori 

și le pot însuși pentru a atinge scopurile stabilite în ceea ce privește afacerile acestora. 

 Motivație personală – antreprenorii de succes sunt persoane motivate de a-și atinge 

scopurile. Am menționat câteva dintre aceste posibile motivații în capitolul anterior. În 

general, această motivație este una intrinsecă. 

 

 Claritate și viziune în stabilirea obiectivelor – o altă caracteristică a reușitei este 

reprezentată de viziunea clară asupra afacerii și de stabilirea unor obiective concrete. 

Antreprenorii de succes știu ce își doresc de la afacerea lor și au capacitatea de a stabili 

etape clare pe care să le ducă la îndeplinire. De asemenea, viziunea și obiectivele sunt bine 

integrate într-o strategie. 
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 Dedicare – antreprenorii de succes sunt motivați, au obiective clare și se dedică îndeplinirii 

acestora. Reușita nu poate fi dobândită decât prin acționarea în acord cu scopurile. Acest 

aspect semnifică și capacitatea antreprenorilor de a nu renunța atunci când apar obstacole. 

Alte abilități asociate dedicării: perseverență, răbdare. 

 

 

 Creativitate – ne referim la acea abilitate care ajută la identificarea soluțiilor necesare 

depășirii impedimentelor apărute. În unele cazuri, este necesar ca antreprenorii să preia 

soluții deja existente, dar să le adapteze la nevoile proprii sau chiar să identifice soluții noi. 

O abordare rigidă face un deserviciu antreprenorilor, întrucât aceștia se vor simți „prinși” în 

situații fără scăpare, ceea ce va afecta capacitatea de reușită a afacerii. 

 

 

 Capacitate de învățare pe cont propriu – este necesar ca antreprenorii să dețină abilitatea 

de a acumula și de a înțelege singuri informațiile care le sunt necesare. În general, acestea 

nu sunt disponibile într-un singur loc. Antreprenorii nu primesc informațiile „pe tavă” (așa 

cum și-ar dori), de aceea învățarea pe cont propriu este esențială. Totodată, este necesar 

ca aceștia să cunoască „puțin din toate” pentru a realiza o strategie coerentă a afacerii și 

pentru a putea identifica, în timp util, potențiale impedimente. 

 

 Capacitate de asumare a riscurilor – antreprenorii de succes sunt conștienți că pentru a-și 

deschide o afacere e nevoie să își asume riscuri și să își depășească niște temeri. A deschide 

o nouă afacere presupune realizarea unor investiții financiare și de timp, neexistând o 

garanție a transformării acestora în rezultate mulțumitoare pentru antreprenor. 
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  „Valul” de informații necesare pentru a deschide o afacere a descurajat, la început, o 

mare parte din antreprenorii din cadrul proiectului ACASĂ PLUS. O parte a acestora a 

renunțat la concretizarea ideii lor, atunci când și-au dat seama că sunt necesare abilități 

de identificare și selecție pe cont propriu a informației. Ceilalți au continuat, chiar dacă a 

fost dificil și nu au găsit informații pe cât de repede se așteptau. Chiar dacă acești 

antreprenori nu aveau neapărat exercițiul învățatului individual, această abilitate a fost 

câștigată pe parcurs. Abilitatea de a fi auto-didact poate fi dobândită în timp de către 

oricine, de aceea vă recomandăm să aveți suficientă răbdare în a căuta, a înțelege și a 

aplica informațiile pe care le obții. 

 

 Prin asumarea riscului înțelegem o abordare echilibrată; antreprenorii de succes dovedesc 

faptul că sunt ancorați în realitate și nu își asumă riscuri în mod inutil, ce pot afecta bunul 

mers al afacerii. Aceștia realizează o analiză a impactului riscurilor asumate și propun 

pentru fiecare risc modalități de atenuare a acestora. Antreprenorii cu afaceri 

subvenționate din cadrul proiectului ACASĂ PLUS sunt aceia care au găsit un echilibru 

între asumarea riscurilor și o viziune realistă asupra afacerii lor. 
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5. Ce trebuie să știu despre deschiderea și funcționarea unei afaceri? De la idee la 

afacere 

Plan de afaceri, legislație, piață, resurse necesare și promovare 

O informare pe cont propriu, efectuată de fiecare antreprenor, poate lămuri anumite 

aspecte care nu sunt clare. Informarea din mai multe surse asigură un cumul de elemente noi, pe 

lângă cele cunoscute în prealabil.  

Cariera de antreprenor este una riscantă, dar și satisfăcătoare. De oricâtă pasiune ar 

dispune un antreprenor aflat la început de drum, este necesară o informare riguroasă înainte de a 

începe o afacere. Pentru a ușura începutul și parcursul viitorilor antreprenori, am alcătuit o listă de 

întrebări și informații utile. 

Ce trebuie să am în vedere înainte să îmi deschid o afacere? Vă propunem ca înainte de a 

demara activitățile necesare deschiderii unei afaceri să găsiți răspunsul la următoarele întrebări: 

 De ce vreau să îmi deschid o afacere? 

 Ce fel de afacere vreau? 

 Care sunt reglementările și taxele? 

 Ce să aleg între SRL și PFA? 

 De câți bani voi avea nevoie pentru a începe afacerea? 

 Ce categorie de servicii sau produse sau servicii voi comercializa? 

 Cine ar fi clientul ideal? 

 Va fi nevoie să obțin un credit? 

 Cu ce este diferită ideea mea față de competiție? 

 Unde voi avea sediul/punctul de lucru? 

 De câți angajați voi avea nevoie la început? 

 De ce tip de furnizori voi avea nevoie? 

 În cât timp îmi voi putea pune pe picioare afacerea? 

 Care sunt competitorii? 

 Care vor fi prețurile mele în raport cu competitorii? 

 Va fi nevoie de asigurare sau de servicii contabile? 

 De cât timp voi avea nevoie până să ajung să fac profit? 
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După ce ați răspuns cât de complex posibil la aceste întrebări, vă recomandăm să treceți la 

întocmirea planului de afacere. Planul de afacere reprezintă un punct important care ghidează 

întreg business-ul. Orice afacere de succes se bazează pe un plan bine realizat. Fiecare etapă 

trebuie să fie specifică și să conțină informații concrete. Pentru ca planul de afacere să fie eficient, 

trebuie să abordați în cadrul acestuia următoarele aspecte:  

 Scopul: planul de afaceri trebuie să stabilească obiectivele afacerii pe termen lung și să 

identifice diferențele pe care le are afacerea dvs. în comparație cu celelalte. 

 Produsele şi serviciile: la acest punct trebuie să identificați nevoile viitorilor clienți și să 

adaptați produsele/serviciile la dorințele lor.  

 Target-ul: trebuie să identificați tipologia clienților și să realizați profilul acestora pentru a le 

înțelege cât mai bine nevoile și dorințele. Pentru acest lucru puteți contracta o firmă care se 

ocupă de cercetare de piață (mai multe sugestii cu privire la acest punct veți primi în unul 

dintre următoarele capitole). 

 Veniturile: în ceea ce privește veniturile, trebuie să vă gândiți de unde veți atrage fonduri 

pentru afacere - prin împrumuturi bancare, prin accesarea unor fonduri nerambursabile, din 

veniturile proprii, etc. (vom prezenta mai multe posibile surse de finanțare la finalul acestui 

capitol). 

 Cheltuielile: aici intră toate costurile pe care afacerea le va suporta, pornind de la costurile 

cu angajații, la chirie, costurile de producție, distribuție, publicitate, juridice, cheltuieli 

neprevăzute, etc. 

 Profitul: toate demersurile pe care le faceți trebuie să aducă în cele din urmă profit. Pentru 

ca acest lucru să se întâmple, costurile de vânzare trebuie să fie mai mari decât costurile de 

producție, iar vânzările să fie în continuă creștere.  

 Competiția: trebuie să obțineți informații despre concurență și să o analizați, astfel veți 

avea posibilitatea sa înțelegeți piața și să găsiți cea mai eficientă strategie de plasare în 

piață a produselor/serviciilor dvs. 
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 Strategii de marketing şi vânzări: la acest capitol intră detaliile legate de promovarea 

afacerii dvs. și ce modalități veți folosi pentru a o face vizibilă. 

Acestea sunt principalele secțiuni care trebuie clar definite în planul de afacere. În mediul 

online puteți găsi numeroase surse de informare privind scrierea unui astfel de plan. În cazul în 

care considerați că nu sunteți suficient de informat cu privire la scrierea planului de afaceri, vă 

recomandăm să apelați la sprijinul unui consultant de afaceri. 

Legislația este o parte importantă pentru deschiderea unei afaceri. O bază consistentă a 

legislației se cunoaște doar prin informare. Site-ul http://www.imm.gov.ro/ro/ este un site oficial 

de unde puteți afla informațiile necesare legate de mediul de afaceri. Recomandăm consultarea 

acestuia, întrucât informațiile sunt avizate, sunt actualizate constant și acoperă toate aspectele pe 

care este nevoie să le cunoașteți. Întrucât este cunoscut faptul că legislația din România suferă 

schimbări în mod constant, site-urile oficiale trebuie să fie principala sursă de informare, pentru a 

afla noile modificări și actualizări.  

În continuare, găsiți câteva din legile importante de care trebuie să țineți cont înainte de 

deschiderea unei afaceri. Pentru mai multe detalii, vă sugerăm să consultați site-ul oficial 

menționat anterior sau alte site-uri informative privind legislația în vigoare. 

 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii; 

 Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii IMM 

 Legea Nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; 

 Legea Nr. 206-XVI din 07.07.2006 privind susținerea sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii; 

 Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 

22.07.2011; 

 Actele normative de bază: Codul Civil, Codul Muncii, Codul Fiscal. 

http://www.imm.gov.ro/ro/
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O altă recomandare ține de analizarea concurenței. Înainte de a intra pe piață trebuie să 

știți cu cine veți concura. Cunoașterea „adversarului” mărește șansele de reușită; cu cât știți mai 

multe informații despre piață, cu atât mai ușor este să faceți o strategie care să atragă clienții. 

Observați ce tehnici folosesc cei cu business-uri similare, ce fel de promoții au și folosiți această 

informație în interesul dumneavoastră. Examinați tipul de clienți, și încadrați-l într-un tipar - puteți 

urmări vârsta, sexul, veniturile, studiile, etc. Pentru toate aceste puteți să apelați la o firmă de 

cercetare de piață sau să faceți chiar dvs. propriul studiu, dacă doriți să reduceți costurile. 

O afacere intrată recent pe piață are nevoie de promovare pentru a atrage și a fideliza 

clienții. Sunt multe modalități de promovare a unui business. În funcție de specificul afacerii puteți 

opta pentru diverse modalități, printre care:  

 împărțirea materialelor promoționale,  

 mostre de produs,  

 concursuri cu produse oferite gratuit,  

 promoții de tipul 1+1 gratis,  

 promovarea prin intermediul evenimentelor,  

 promovarea prin Radio sau TV,  

 contactarea clienților prin telefon sau email,  

 inscripționarea pe automobile,  

 promovare în mediu online și pe rețelele de socializare, 

 realizarea unui site sau a unui blog,  

 promovarea prin intermediul cunoscuților, etc. 

Alte site-uri pe care le puteți accesa și care oferă informați și sfaturi utile sunt: Gomag.ro 

pentru rezolvarea problemelor legate de marketing online, Ideideafaceri.manager.ro, 

antreprenorinromania.ro unde aflați cum să va dezvoltați afacerea, Plandeafacere.ro, unde aflați 

etapele unui plan de afaceri. Puteți apela, de asemenea și la site-uri externe Entrepreneur.com, 
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Startups.co.uk, unde puteți găsi sfaturi practice în cazul în care căutați mentorat și consiliere sau 

Bplans, unde găsiți soft-uri pentru planificarea afacerilor sau diverse instrumente de calcul. 

Surse de finanțare disponibile pentru antreprenori. Înainte de a demara o afacere, este 

bine să cunoașteți ce surse de finanțare ar fi disponibile pentru a porni, a susține sau a vă extinde 

afacerea. 

1. Fondurile proprii sau împrumuturile/investițiile de la cunoscuți - aceasta este cea mai 

accesibilă sursă de finanțare. Dacă dispuneți de fonduri suficiente pe cont propriu sau vă 

puteți împrumuta de la cunoscuți este o sursă avantajoasă, deoarece nu sunteți 

condiționați ca în cazul unui împrumut bancar. Totodată, puteți încerca să atrageți investiții 

din partea cunoscuților, în schimbul unei părți din afacerea dvs.  

2. Creditele bancare - această este una dintre cele mai cunoscute surse de finanțare. Pentru a 

putea fi accesată trebuie să îndepliniți, însă, mai multe condiții, în funcție de tipul creditării, 

de instituția bancară care vă creditează, precum și alte criterii. Avantajul este că puteți lua 

un credit rapid, dar „pachetul” avantajelor vine și cu riscuri pe care este necesar să le 

cunoaște bine înainte de a accesa un credit. 

3. Finanțare mixtă - această finanțare presupune atât capital propriu sau finanțarea din 

partea cunoscuților cumulate cu împrumuturile bancare. 

4. Factoringul și scontarea - forme de finanțare pe termen scurt, ele reprezintă contracte 

semnate între banca și client prin care banca are obligația să plătească la prezentarea 

documentelor o suma de bani în schimbul unui comision.  

5. Finanțările din programe speciale (fonduri europene, fonduri guvernamentale 

nerambursabile, fonduri norvegiene, fonduri structurale, etc.) - pentru a putea beneficia de 

o astfel de finanțare trebuie să îndepliniți anumite condiții, atât dvs. cât și afacerea pe care 

doriți să o deschideți. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul: www.finanțare.ro. 

6. Business-angels sunt tot antreprenori, cu potențial financiar mare, care oferă finanțare 

firmelor la început de drum. Condiția acestora este să devină acționari în firmele pe care le 

finanțează. 
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7. Leasing-ul este tot o formă de creditare care are loc în cazul achiziționării echipamentelor 

de diferite tipuri. Echipamentul este cumpărat de către firma care se ocupă de leasing și se 

închiriază solicitantului. 

8. Crowdfunding reprezintă o modalitate prin care puteți organiza o strângere de fonduri 

pentru afacerea voastră. Acesta este un tip de finanțare participativă; există platforme 

unde persoanele fizice sau juridice pot dona, precum: multifinanțare.ro și sprijină.ro. 

Este necesar ca, pentru început, să vă gândiți și la forma legală sub care va funcționa 

afacerea dvs. Mulți dintre noi am auzit deja de SRL și PFA, dar nu toți cunoaștem exact la ce se 

referă sau care ar fi avantajele și dezavantajele alegerii uneia dintre aceste structuri legale de 

funcționare. Mai jos am alcătuit o serie de întrebări și răspunsuri legate de acest subiect.  

 Cât durează să înființez un SRL sau un PFA? 

Procesul de înființare durează aproximativ trei zile lucrătoare de la depunerea dosarului. 

 Care sunt pașii de urmat pentru înființarea SRL-ului? 

 alegerea și rezervarea denumirii firmei; 

 stabilirea obiectivului principal de activitate și a celor secundare conform CAEN; 

 depunerea capitalului social la bancă; 

 stabilirea sediului social; 

 redactarea actului constitutiv; 

 completarea declarației pe proprie răspundere. 

 De ce acte am nevoie pentru a înființa un PFA?  

 Cererea de înregistrare, în original; 

 Anexa 1 privind înregistrarea fiscală; 

 Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul 

profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea 

condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-

veterinar, protecției mediului şi protecției muncii (model 2); 

https://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-initiezi-o-afacere/10-pasi-sa-iti-incepi-propria-afacere/
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa


Diaspora Start Up 

Proiectul „ACASĂ PLUS - ANTREPRENORI PENTRU SUSTENABILITATE”, ID 107821 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 
  

 

 

 Cartea de identitate sau pașaportul titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către 

titular privind conformitatea cu originalul); 

 Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea 

activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) 

 Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru - 

orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în 

fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; 

 Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original); 

 Dacă este cazul: 

 avizul asociației de proprietari/locatari privind schimbarea destinației imobilelor 

colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip - 

original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio 

activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau 

membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o 

declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că 

la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare 

formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 declarația privind desfășurarea activității de către soţ/soţie; 

 documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectațiune (declarație pe proprie 

răspundere); 

 documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf)  

 fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, 

dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.  

(declarațiile și formularele sunt disponibile pe site-ul ONRC: 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-

autorizate-pfa) 
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 Cum verific dacă numele firmei este deja luat de o altă companie? 

 Verificarea se poate face la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) pentru 

denumirea oficială (poate fi făcută și online) sau la ROTLD (Registrul Domeniilor de Internet) dacă 

este vorba de un site sau domeniu „.ro”. 

 PFA vs. SRL, avantaje și dezavantaje: 

Avantaje PFA 

+ costuri de înființare mai mici (în medie 300 RON) 

+ poți beneficia de profitul tău oricând  

+ mai puține declarații depuse la ANAF în comparație cu SRL 

+ contabilitate mai simplă, poate fi realizată de către antreprenor 

+ lipsa impozitului pe dividende la sfârșit de an 

Dezavantaje PFA 

- răspunderea maximă a antreprenorului 

- alegerea doar a codurilor CAEN care privesc activitatea în care se dorește autorizarea PFA-ului  

- este obligatorie depunerea unor documente ce demonstrează experiența profesională a 

antreprenorului în domeniul sau domeniile solicitate 

Avantaje SRL: 

+ poate fi înființat de maximum 50 de fondatori 

+ taxele sunt mai mici: fie 1-3% din venit sau 16% impozit pe profit în funcție de veniturile anuale 

+ antreprenorul nu are nevoie să ateste pregătirea profesională 

+ dreptul de a participa la licitații publice/private 

+ fără limite în alegerea domeniilor de activitate și a codurilor CAEN 

 

Dezavantaje SRL 

 

- serviciile unui contabil sunt obligatorii 

- mai multe declarații la ANAF în comparație cu PFA 

- trebuie plătit impozit pe dividende pentru a scoate bani din firmă 
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6. Cu ce obstacole este posibil să mă confrunt și cum le pot depăși? 

Probleme și soluții reale identificate de antreprenori în cadrul proiectului ACASĂ PLUS 

În funcție de specificul afacerii, fiecare antreprenor se confruntă cu diverse obstacole în 

deschiderea și funcționarea unui business. Apariția obstacolelor nu poate fi evitată, întrucât 

nimeni nu este scutit și de aspectele mai dificile. Totuși, ele pot fi prevăzute, astfel încât cel ce se 

va confrunta cu aceste impedimente să fie pregătit din timp și cu soluții care vor ajuta la depășirea 

lor. După cum am menționat deja în unul dintre capitolele anterioare, un bun antreprenor va fi 

pregătit în ceea ce privește identificarea riscurilor aferente afacerii lui. Deși nu are cum să 

împiedice în totalitate apariția obstacolelor, el poate fi mai pregătit pentru cele mai neplăcute 

situații. 

Pornind de la experiența antreprenorilor din proiectul ACASĂ PLUS, vă prezentăm cele mai 

comune obstacole pe care aceștia le-au întâmpinat în deschiderea afacerii lor. De asemenea, vom 

menționa și soluțiile pe care antreprenorii le-au aplicat pentru a depăși impedimentele cu care s-

au confruntat. 

Birocrația 

Întrebați cu privire la experiența din cadrul proiectului ACASĂ PLUS, cuvântul care s-a aflat pe 

buzele tuturor antreprenorilor a fost birocrație. Obișnuiți cu alte modalități de interacțiune dintre 

cetățean și instituțiile publice în țările în care aceștia emigraseră, antreprenorii au remarcat, cu 

nemulțumire, că lucrurile se mișcă mai lent și cu mai multe eforturi în România. În plus, aceștia au 

rămas uimiți de numărul crescut de documente, aprobări și avize pe care au fost nevoiți să le 

obțină sau să le redacteze pentru a deschide o afacere. Atunci când au revenit în țară, s-au gândit 

că totul va decurge mult mai ușor în ceea ce privește înființarea unei firme și demararea activității. 

Așteptările inițiale au fost contrazise de realitatea din România și cea mai mare parte a 

antreprenorilor s-au confruntat cu un obstacol în calea scopului lor. 
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Faptul că, în România, cetățenii se confruntă cu multe procese birocratice reprezintă o 

constatare des întâlnită în discursul public. În mod evident, fiecare cetățean evaluează conform 

propriilor așteptări cât de mult îl afectează această birocrație. Pornind cu un alt set de așteptări, 

antreprenorii din cadrul proiectului ACASĂ PLUS au fost deranjați de procesele birocratice din 

România. Birocrația a constituit o problemă din următoarele perspective: 

 Volum crescut de documente necesare pentru deschiderea afacerii și demararea 

activității 

 Timp crescut de așteptare privind obținerea unor documente, avize, aprobări 

 Consultarea unui număr crescut de instituții publice pentru a obține aceste documente 

menționate anterior 

 Informație insuficientă sau fragmentată privind deschiderea unei afaceri 

Cel mai probabil, orice viitor antreprenor se va confrunta cu cel puțin una dintre situațiile 

menționate mai sus. Birocrația, așa cum am descris-o anterior, reprezintă o realitate de care 

aceștia trebuie să țină cont. Însă, ca multe alte obstacole, aceasta poate fi depășită. În măsura în 

care anumite aspecte sunt mai greu de schimbat decât de soluționat, vă recomandăm să 

identificați, din timp, modalități prin care puteți trece mai ușor peste aspectele birocratice. În 

acest sens, vă prezentăm câteva soluții propuse de experții și beneficiarii din cadrul proiectului 

ACASĂ PLUS: 

 Documentați-vă pentru a elimina posibilele neînțelegeri sau lipsa documentelor 

necesare. Înainte de „a porni la drum” în călătoria deschiderii afacerii dvs.: 

 

 Adunați cât mai multe informații cu privire la avizele, aprobările, precum și alte 

documente ce vă vor fi necesare pentru a deschide o afacere! Vă sfătuim să consultați 

informații din cât mai multe surse, atât oficiale, cât și neoficiale. Dacă aveți cunoscuți care și-

au deschis de curând o afacere, vă puteți baza și pe cunoștințele lor (cu mențiunea că este 

necesar să verificați și aceste informații pe cont propriu). 
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 Căutați informații și cu privire la instituțiile publice cu care veți fi nevoit să 

interacționați și aflați timpul legal de răspuns al acestora la solicitările dvs.! Chiar dacă 

simțul comun vă poate lăsa impresia că anumite solicitări pot fi rezolvate mai repede, 

funcționarii publici vor trata solicitarea dvs. conform timpului prevăzut în lege. 

 

  Înainte de a interacționa cu o anumită entitate publică și de a vă deplasa la sediul 

acesteia, asigurați-vă că dețineți toate documentele necesare pentru a rezolva o solicitare 

efectuată de dvs.! Puteți consulta site-ul instituției pentru a face o scurtă verificare sau 

puteți telefona instituției pentru a vă asigura că atunci când veți ajunge la ghișeu veți avea la 

dvs. tot ceea ce este necesar pentru a rezolva situația într-un timp cât mai scurt. 

 

 Adresați cât mai multe întrebări posibile funcționarilor publici atunci când vă 

aflați la ghișeu! Puteți porni de acasă cu o listă de întrebări pe care să le adresați odată 

ajunși față în față cu funcționarii publici. De asemenea, vă sfătuim să adresați orice întrebare 

și nelămurire apare pe parcurs. Cel mai important lucru este ca dvs. să obțineți toate 

informațiile de care aveți nevoie. 

 

 Fiți cât mai organizat cu putință în ceea ce privește documentele de care aveți 

nevoie în deschiderea afacerii! Faceți o listă cu toate documentele de care aveți nevoie și 

completați-o pe măsură ce aflați că sunt și alte nevoi. De asemenea, poate fi de ajutor și să 

țineți o evidență a termenelor de obținere a acestora și a instituțiilor responsabile de 

emiterea lor. 

 

 Verificați și disponibilitatea de a adresa anumite solicitări și de a obține anumite 

documente online! Digitalizarea acestor procese vă poate scuti de anumite deplasări și 

inconveniente. Anumite instituții publice au implementat deja sisteme de comunicare și de 

furnizare în mod digitalizat al informațiilor și documentelor. Este bine să vă informați, din 

timp, dacă există această posibilitate și pentru solicitările dvs. . 
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 Solicitați ajutorul dacă nu vă simțiți suficient de sigur pe propriile cunoștințe și abilități 

de informare sau dacă nu aveți timpul suficient pentru a vă informa pe cont propriu. Este 

important să vă îndreptați atenția către soluții care presupun obținerea ajutorului specializat.  

 

 Dacă aveți, totuși, suficient timp la dispoziție, dar vă este teamă de faptul că 

birocrația vă va întârzia sau vă va face să pierdeți din vedere lucruri importante, cereți 

ajutorul apropiaților! Identificați în jurul dvs. persoanele pe care le considerați cele mai 

competente din perspectiva informațiilor deținute și a abilităților de informare și apelați la 

ajutorul acestora. Asigurați-vă, totuși, că aceștia au disponibilitatea necesară și că sunt 

motivați să ofere sprijinul. Dacă veți avea un asociat în afacerea pe care plănuiți să o 

deschideți, împărțiți-vă responsabilități astfel încât cel mai competent dintre dvs. să se 

ocupe de această zonă de „luptă cu birocrația”. Fiți parte activă din proces, indiferent de 

care dintre cele două situații va avea loc și încercați să acumulați cât mai multă informație pe 

viitor. 

 

 Dacă nu aveți suficient timp la dispoziție, apelați cu încredere la firme specializate și 

consultanți care vă vor ajuta să vă deschideți firma! Aceștia vă pot ajuta să depășiți 

barierele birocratice de care vă temeți și se vor adapta nevoilor în timp real. Chiar dacă va fi 

necesar să investiți financiar pentru a beneficia de aceste servicii, veți dobândi avantajul 

rezolvării prompte a solicitărilor dvs. . Aceasta este o soluție la care au apelat mai mulți 

antreprenori din cadrul proiectului ACASĂ PLUS, întrucât aceștia nu mai interacționaseră de 

multă vreme cu autoritățile publice din România. 

 

 Fiți atent și identificați alte posibilități de a obține ajutor privind deschiderea 

firmei! Căutați asociații de antreprenori și ONG-uri pe plan local care vă pot ajuta cu 

deschiderea firmei. Chiar dacă acestea nu vă pot ajuta în mod direct să depășiți obstacolele 

birocratice, ele pot constitui reale surse de sprijin și informare. 
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Lipsa personalului 

Pe lângă obstacolele menționate anterior, odată ce ați deschis firma, este posibil să vă 

confruntați și cu dificultatea de a identifica personal/angajați pentru firma dvs. . România se 

confruntă, în prezent, cu deficit de personal pe piața muncii din anumite domenii. Câțiva dintre 

factorii care conduc la o criză a forței de muncă vizează:  

 Salarii prea mici raportate la așteptările angajaților, 

 Migrația forței de muncă peste hotare, 

 Îmbătrânirea populației, 

 Interesul mai redus al tinerilor pentru a se angaja, 

 Trenduri fluctuante în ceea ce privește preferințele de angajare pentru anumite 

domenii, 

 Fluctuația de personal, 

 

Dacă deja ați deschis afacerea și vreți să demarați cât mai rapid activitatea acesteia, vă 

dați seama că trebuie să găsiți, la fel de repede, și angajați. Cum puteți găsi însă angajați când 

mare parte dintre angajatori se confruntă cu dificultăți în atragerea și retenția personalului? 

Nu există un răspuns și o formulă magică pentru rezolvarea acestui impediment; vă prezentăm, 

însă, câteva soluții prin intermediul cărora să puteți maximiza șansele de a găsi mai rapid 

angajați și de a-i păstra mai multă vreme. 

 Soluții privind recrutarea și selecția personalului 

 Realizați o scurtă analiză a pieței din domeniul în care activează firma și a 

contextului local; identificați dacă există ofertă de forță de muncă potrivită pentru 
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domeniul dvs. pe plan local. Astfel, veți putea identifica riscurile cu care vă confruntați în 

ceea ce privește atragerea și păstrarea forței de muncă și veți ști ce măsuri să adoptați.  

 

Pentru exemplificare, vă vom împărtăși o poveste reală de la un antreprenor din cadrul 

proiectului ACASĂ PLUS. Doamna Maria și-a deschis un salon de înfrumusețare într-un oraș 

de provincie. A decis să aplice cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor urmate în 

străinătate, în cadrul propriului salon. Salonul de înfrumusețare deschis propune terapii și 

tehnici cosmetice noi și inovatoare pentru piața de cosmetică din localitate, ceea ce 

înseamnă că există clienți doritori suficienți. Totuși, dat fiind faptul că pe plan local există 

concurență în acest domeniu (chiar dacă alte saloane nu propun aceleași tehnici inovatoare), 

pentru Maria este greu să atragă forță de muncă. În plus, salariile pe care le poate oferi la 

început de drum nu sunt competitive, ceea ce înseamnă că forța de muncă disponibilă este 

atrasă de către alte saloane cu mai multă vechime pe plan local și cu beneficii mai atractive 

pentru angajați. 

 Utilizați canalele de promovare de pe plan local. Distribuiți anunțul de angajare 

prin intermediul canalelor de comunicare la nivel local și zonal: ziare în format fizic și online; 

agenții locale pentru ocuparea forței de muncă; aviziere locale. Utilizați toate aceste canale 

de distribuire a informațiilor pentru a vă putea face anunțurile de angajare cunoscute. 

 

 Utilizați flyere pe care să le distribuiți localnicilor în punctele de interes din 

localitate. De asemenea, puteți lăsa flyere și în alte puncte de interes (magazine, pub-

uri/baruri etc., dacă puteți obține acordul proprietarilor acestora). 

 

 Căutați angajați prin intermediul platformelor de socializare online. Conform 

antreprenorilor din cadrul proiectului ACASĂ PLUS, Facebook este o rețea de socializare 

unde anunțurile de angajare au succes, iar pentru antreprenori costul anunțului este mai 
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ieftin comparativ cu același anunț postat pe site-urile specializate. Recomandăm postarea 

anunțurilor de angajare în momentele în care frecventare acestor platforme este cea mai 

crescută. În cazul în care dețineți o rețea crescută de cunoștințe la nivelul acestei platforme, 

puteți afișa odată la ceva vreme anunțurile dvs. de angajare. De asemenea, puteți căuta 

grupuri de identificare a locurilor de muncă online de pe plan local și să distribuiți și în cadrul 

acestora anunțurile de angajare. Puteți solicita sprijinul prietenilor și cunoștințelor din 

mediul online pentru a da mai departe anunțul dvs. de angajare celorlalți cunoscuți de-ai lor 

din mediul online și nu numai. De asemenea, platforma Facebook oferă oportunitatea de a 

promova conținutul unei postări pentru un anumit public țintă dorit de dvs., contra cost 

(puteți selecta ca anunțul dvs. de angajare să fie promovat pentru locuitorii dintr-un anumit 

oraș, care să se încadreze într-o anumită categorie de vârstă sau nivel de educație). 

 

 Apelați la platformele de recrutare online specializate. Dacă doriți să țintiți doar 

acea categorie de potențiali angajați care sunt în căutare activă de locuri de muncă, 

platformele de recrutare online specializate sunt cele mai potrivite. În acest fel, vă asigurați 

că anunțul dvs. de angajare ajunge la persoanele cele mai de interesate de a-și găsi un loc de 

muncă (spre deosebire de soluția anterioară, în care anunțul dvs. atinge inclusiv publicul 

țintă neinteresat de a se angaja). Desigur, va trebui să investiți resurse financiare dacă doriți 

ca anunțul de angajare să fie promovat astfel, dar șansele de a primi CV-uri de la persoanele 

interesate de a găsi un loc de muncă cresc. 

 

 Apelați la companii specializate de recrutare și selecție de personal. Deși această 

variantă este una mai costisitoare din punct de vedere financiar, vă scapă de cheltuielile de 

timp pe care ar trebui să le faceți încercând să recrutați, pe cont propriu, angajații. Firmele 

de recrutare și selecție de personal dețin ele însele baze de date cu potențiali angajați și, în 

plus, se asigură de faptul că recrutează personal conform profilului solicitat de dvs. . 
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 Soluții privind retenția crescută de personal. Odată identificat, recrutat și selectat 

personalul angajat în firma dvs., vă veți confrunta, cel mai probabil, cu dificultăți în 

menținerea acestuia. Pentru a păstra cât mai multă vreme angajații, vă recomandăm 

următoarele: 

 Oferiți respect angajaților dvs. . Chiar dacă angajații dvs. se bucură de un salariu și 

de beneficii competitive, aceștia vor căuta mereu un loc de muncă în care să fie tratați mai 

bine, în cazul în care nu le acordați respectul cuvenit. 

 

 Încercați să oferiți un salariu și beneficii competitive, chiar dacă sunteți la început 

de drum. Chiar dacă, în prezent, nu puteți oferi un salariu competitiv pe piață, oferiți-le 

angajaților perspectiva creșterii salariului și a îmbunătățirii beneficiilor. De asemenea, 

gândiți-vă la modalități alternative de a compensa un salariu puțin motivant: decontarea 

transportului, oferirea bonurilor de masă, oferirea unei mese pe zi etc. 

 

 Oferiți angajaților oportunitatea de a se perfecționa. Firma dvs. crește odată cu 

angajații. De asemenea, produsele și serviciile devin mai bune odată ce angajații devin ei 

înșiși mai buni. Investiți în formarea și calificarea angajaților dvs.. Aceștia se vor simți 

valorificați și se vor bucura că vor dobândi noi abilități care le pot aduce, pe viitor, și alte 

perspective. 

 

 Fiți un model pentru angajații dvs. și parte din echipă. Studiile arată că motivația 

angajaților crește atunci când aceștia au un lider, ci nu un șef care dă ordine. Implicați-vă mai 

întâi dvs. 100% în activitatea firmei pentru a oferi un exemplu de conduită angajaților dvs. . 

 

 Ascultați-vă angajații și fiți atent la aceștia. Sunt cazuri în care angajații își anunță 

demisia fără un motiv anume, ceea ce lasă angajatorul cu un termen scurt de a găsi un 

înlocuitor. În alte cazuri, însă, există semne care pot prevesti o viitoare demisie: scăderea 

motivației angajaților, existența nemulțumirilor în cadrul colectivului de angajați, apariția în 
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piață a unui nou competitor care „tentează” angajații. Dedicând o atenție mai crescută 

angajaților dvs., este posibil să identificați din timp anumite probleme și să găsiți soluții, 

astfel încât să aveți o fluctuație mai scăzută de personal. 

Doamna Mirela, antreprenor în cadrul proiectului ACASĂ PLUS, deține o firmă de fabricare a 

produselor artizanale handmade. Fiind la început de drum, nu poate oferi salarii mai crescute 

celor două angajate ale sale.  

Întrebată în cadrul unei discuții de grup cu alți antreprenori cum reușește să mențină cele 

două angajate (în condițiile în care alți antreprenori, care ofereau salarii mult mai atractive, 

se confruntau cu o fluctuație uriașă de personal), doamna Mirela a declarat următoarele: 

„Totul este emoție și un pic de psihologie, trebuie să avem multă răbdare cu angajații. Dar 

omul, dacă îl lași să creeze el însuși, pentru că atunci nu are măști, nu-i fals, se simte cel 

mai bine. Mai și greșim! Le-am spus: greșim împreună. Trebuie încurajați oamenii. Că a 

tăiat și a greșit, lasă-l, mamă, e material! Deci eu din start nu sunt șefa lor, pentru că îi 

tratez ca egali. Îmi doresc, în primul rând, să am un om alături de mine, apoi un angajat. 

Asta este părerea mea.” 

 

Lipsa informațiilor și a capacității de înțelegere a acestora 

Cea mai mare parte a antreprenorilor din proiectul ACASĂ PLUS au împărtășit faptul că la 

începutul proiectului nu erau deloc informați cu privire la ceea ce presupune deschiderea unei 

afaceri. Chiar și după ce au urmat cursul dedicat antreprenorilor din cadrul proiectului, anumiți 

beneficiari au recunoscut că nici atunci o parte a informațiilor nu le-a fost prea accesibilă, întrucât 

nu au reușit să o înțeleagă și să o asimileze pe deplin. 

În prezent, mai mult ca oricând, informațiile pot fi accesibile la o simplă căutare online. 

Problema legată de lipsa informațiilor cu privire la mediul antreprenorial și deschiderea unei 
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afaceri pare să fie legată, mai degrabă, de accesibilitatea mai dificilă către acestea și la gradul mai 

crescut de dificultate în a o înțelege. În acest sens, vă propunem câteva soluții pentru a ieși din 

impas în ceea ce privește această situația: 

 Căutați informația cu răbdare, pas cu pas! Stabiliți-vă un plan de informare concret și 

treceți pe hârtie toate lucrurile pe care vă doriți să le aflați cu privire la deschiderea firmei 

sau la funcționarea acesteia, dacă firma este deja activă. 

 

 Căutați informații din surse multiple! Vă recomandăm să vă informați atât din surse 

oficiale, cât și neoficiale; încercați să epuizați toate sursele de informare care vă stau la 

dispoziție și consultați toate sursele de informare care vă sunt recomandate. 

 

 Cereți constant recomandări de informare și informații de la cei avizați! Oricând aveți 

probleme de înțelegere sau de identificare a unei informații, îndreptați-vă atenția către 

opinia unui specialist. Nu ezitați să solicitați confirmarea unei informații din partea 

cunoscuților dvs., dacă aceștia au expertiză într-un anumit domeniu. De asemenea, puteți 

apela, contra cost, la consilierea specialiștilor pentru a fi siguri că informația dobândită este 

una corectă sau la sprijinul specialiștilor din partea autorităților publice, atunci când este 

cazul. 

Contextul local 

 Un aspect greu de anticipat se referă la contextul local. Sunt mulți antreprenori care au 

identificat o idee bună de afacere, au găsit resursele necesare implementării acesteia, dețin 

informațiile necesare pentru deschiderea afacerii și, totuși, în final, activitatea acesteia nu este 

sustenabilă. Acești antreprenori nu au luat în calcul piedicile existente pe plan local. Aceste piedici 

pot fi diverse și depind mult de specificul afacerii și scopul acesteia în piață: 

 Capacitate redusă de cumpărare și de consum pe plan local 

 Produse/servicii nepotrivite pentru nevoile pieței locale 
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 Produse/servicii învechite pentru nevoile pieței locale 

 Produse/servicii mult prea noi/inovatoare pentru nevoile pieței locale 

 Concurență crescută pentru anumite produse/servicii pe piața locală, astfel încât 

serviciile/produsele propuse nu pot face față concurenței 

 Abordarea unor strategii de promovare nepotrivite pentru contextul local 

De aceea, un aspect important înainte de deschiderea unui business îl reprezintă testarea 

pieței. Testarea pieței vă poate ajuta să găsiți răspunsul la următoarele întrebări: 

 Care este publicul țintă al produselor/serviciilor pe care le propuneți în piață? 

 Există nevoie/cerere pentru produsele/serviciile propuse pe plan local?  

 La cât poate fi estimată nevoia/cererea de produse în piața locală? 

 Care sunt motivațiile target-ului de cumpărători de pe plan local pentru a achiziționa 

produsele/serviciile furnizate? 

 

Prima recomandare este aceea de a apela la firme specializate de cercetare a pieței pentru 

a vă ajuta să realizați o sondare a pieței pe dimensiunile care sunt de interes. În urma datelor 

obținute, veți putea găsi soluțiile la cele mai mari provocări ale afacerii și veți putea pune bazele 

unei strategii de afacere eficientă.  

Pentru o variantă de buget și de minimizare a costurilor, vă propunem să testați personal 

piața, înainte de a demara afacerea. Câteva dintre acțiunile pe care le puteți întreprinde în acest 

sens vizează: 

 Identificarea concurenței pe piața locală. Care sunt firmele care oferă 

produse/servicii ce pot concura cu cele pe care le oferă firma dvs.? Ce oferă în plus aceste 

firme? Dar în minus? În localitățile mici, această identificare a concurenței se poate face fără 

eforturi prea crescute, întrucât și numărul firmelor este unul mai scăzut. În centrele urbane 

mai mari, această testare a pieței poate fi mai complicată. În acest caz, vă recomandăm să 
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utilizați site-uri specializate de înregistrare a firmelor (precum: https://www.listafirme.ro/) 

pentru a identifica un număr mai crescut de firme concurente. 

 

 Identificarea nevoilor generale ale consumatorilor din domeniul dvs. de activitate. 

Puteți începe prin a căuta informații generale cu privire la nevoile consumatorilor din 

domeniul de activitate al firmei dvs. . Dacă firma dvs. își propune să vândă produse de 

patiserie și de panificație, puteți căuta informații online cu privire la nevoile și așteptările 

consumatorilor de astfel de produse. Deși nu veți găsi, neapărat, informații complexe sau 

care să se plieze perfect peste profilul afacerii dvs., veți avea un punct de pornire în a vă 

gândi strategia pentru afacerea dvs. . Această modalitate a identifica nevoile consumatorilor 

necesită cele mai puține resurse financiare și de timp pe care să le investiți.  

 

 Identificarea nevoilor consumatorilor de pe plan local. Pentru a obține informații 

mai concrete și mai aplicate pieței locale în care firma dvs. va activa, puteți culege singur 

informații cu privire la domeniile de interes. În acest sens, vă recomandăm să adresați câteva 

întrebări potențialilor consumatori. Puteți face acest lucru realizând un scurt chestionar 

online, pe care îl puteți implementa utilizând platformele online gratuite (ex: puteți utiliza 

formularele Google) și pe care îl puteți distribui, apoi, tot online cunoscuților și altor membri 

ai comunității. Aceste întrebări pot fi aplicate și față în față, dacă este considerat că și 

această soluție este una viabilă. 

 

Resurse financiare insuficiente  

 Pentru a putea materializa o idee bună, nu este suficientă doar dorința și inițiativa – 

antreprenorii au nevoie și de resurse financiare pentru a putea concretiza planul de afacere. 

Identificarea surselor de finanțare pentru afacerea proprie reprezintă unul dintre primii și cei mai 

importanți pași de urmat. Antreprenorii din cadrul proiectului ACASĂ PLUS au profitat de 

oportunitatea de a primi o subvenție pentru afacerea lor, așadar au putut realiza primul pas spre 

https://www.listafirme.ro/
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îndeplinirea visului de a deveni antreprenori. Totuși, și în acest caz, au existat impedimente: o 

parte a antreprenorilor nu a anticipat faptul că este necesar să dețină și ei, din alte surse, fonduri 

pentru a putea demara afacerea înainte de a primi subvenția; alți antreprenori s-au confruntat cu 

situația de a fi estimat în mod eronat bugetul inițial. Aceste situații pot afecta orice antreprenor la 

început de drum, indiferent dacă aceștia beneficiază de sprijinul unei subvenționări a afacerii sau 

nu. 

Pornind de la experiența proiectului ACASĂ PLUS, vă recomandăm ca, înainte de a porni la 

drum, să vă asigurați că elaborați un buget cât mai clar, concret și realist pentru afacerea dvs. . 

Elaborați bugetul în acord cu planul de afacere întreprins inițial. În această fază, chiar dacă bugetul 

va suferi modificări ulterioare, vă sfătuim să apelați la sfaturile unui specialist (consultant în 

deschiderea unei afaceri sau contabil) pentru a fi sigur că bugetul elaborat este cât mai corect cu 

putință. Dacă, din motive diverse, nu reușiți să apelați la sfatul unui specialiști, consultați-vă cu cei 

cunoscuți. Mai multe perspective asupra bugetului vă pot ajuta să vă asigurați că alocarea 

finanțelor este potrivită. 
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7. Ce pot învăța din experiența altor antreprenori? 

Cele mai importante lecții împărtășite de antreprenori privind deschiderea unei afaceri 

 

Succesul unei afaceri depinde de mulți factori. În funcție de cum gestionați problemele pe 

care le întâmpinați, vă veți apropia tot mai mult de scopul și visul dvs. . Mai jos vă prezentăm cele 

mai importante lecții de învățat, pornind de la dificultățile pe care antreprenorii le-au întâmpinat. 

1. Prima recomandare, pe care o considerăm și cea mai importantă, este informarea 

complexă și corectă. În acest sens, site-urile oficiale sunt cele care oferă informațiile avizate și 

actualizate. Înainte de începerea oricărui business trebuie să vă informați cu privire la toate 

procedurile și etapele pe care trebuie să le urmați, dar și cu privire la partea legislativă și alte 

obstacole care se pot întâlni. 

 

2. Prioritizați acțiunile de testare a pieței. Acesta este o etapă foarte importantă, care 

poate oferi direcții și sfaturi pentru ca business-ul să aibă succes. Vă recomandăm să apelați la 

firmele de cercetare de piață pentru a primi un raport specializat sau, în cazul în care bugetul de 

care dispuneți nu va permite contractarea unei firme, puteți elabora pe cont propriu studii de 

analiză a pieței, prin observație și culegere de date. 

 

 

3. Stabiliți cum veți aborda problematica lipsei de personal și a fluctuației de 

personal. Este bine să anticipați că aceste dificultăți pot apărea și să luați măsuri din timp. 

Platformele de socializare funcționează foarte bine în a face vizibil anunțul de angajare, de aceea 

recomandăm să postați anunțurile în intervalul în care este online cel mai mare număr de 

utilizatori. O modalitate mai sigură este angajarea prin recomandare sau angajarea cunoscuților. 

Puteți apela, de asemenea, și la site-urile specializate de angajare. Acestea sunt axate doar pe 

grupul țintă al doritorilor de locuri de muncă și conferă mai multă încredere persoanelor. Puteți 
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folosi, de asemenea, și de alte strategii, de exemplu: crearea unui pachet salarial atractiv ce va 

face anunțul mult mai promițător; puteți oferi și beneficii suplimentare precum tichetele de masă, 

decontarea transportului, vouchere de vacanță, masa de prânz asigurată, mașină de serviciu, 

teambuilding-uri, etc. 

 

 

4. Pentru ca afacerea să nu se lovească de problemele legate de fonduri insuficiente, 

și să nu fiți nevoiți să suplimentați bugetul cu fondurile proprii sau să apelați la împrumuturi, vă 

recomandăm să realizați un buget cât mai realist și complet. Dată fiind importanța crescută a 

acestui aspect, vă sugerăm ca în această etapă să vă sfătuiți cu cei cunoscuți sau, cel mai bine, cu 

un specialist în domeniul financiar-contabil. 

 

 

5. Fiți optimiști, curajoși și perseverenți! Dincolo de implementarea aspectelor 

tehnice cu privire la pornirea unei afaceri, este necesar să aveți atitudinea potrivită a 

antreprenorului de succes. O atitudine pozitivă vă asigură că orice obstacol ați întâmpina, veți găsi 

soluțiile creative pentru a le putea depăși. 


