PROGRAM DE CONSTIENTIZARE –
CRESTEREA ACCESULUI LA INFORMATIE

Competente Antreprenoriale &
Manageriale

Ce intelegem prin
Competente Antreprenoriale & Manageriale?
Aceste competenţe se referă la capacitatea unui individ de a pune
ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, capacitatea de a
identifica oportunităţi pentru activităţi personale şi/sau de afaceri,
asumarea riscurilor, abilitatea de a rezolva probleme critice, precum şi
capacitatea de a planifica şi de a manageria proiecte în scopul atingerii
obiectivelor.

Intelegerea strategica a afacerii

Intelegerea Strategica a Afacerii

- Modelul 7D -

Ce este antreprenoriatul?
Definiții
• ”proces inovativ de schimbare, în cadrul căruia sunt generate
noi produse, noi combinații și noi proceduri ”(def. lui
Schumpeter – primul sociolog care a folosit acest termen)
• activitate practică de creare a unei organizații (entități) sau de
reabilitare, redresare, modernizare și/sau restructurare a unei
organizații existente, îndeosebi în domeniul afacerilor.
• activitate a unor persoane care sunt dispuse să îşi consacre
(rişte) cariera, activitatea și fondurile de care dispun pentru a
transpune în practică o nouă idee.

Definiţia unei afaceri
„ Intenţia unei persoane (fizice sau juridice) de a face, a întreprinde
anumite activităţi în scopul obţinerii unui profit”.

O afacere este un sistem economic în cadrul căruia se schimbă bunuri sau
servicii contra unor sume de bani, pe baza valorii stabilite pentru acestea.
Orice afacere necesită o anumită formă de investiţie şi un număr suficient de
mare de beneficiari cărora li se vor vinde produsele / serviciile, cu profituri
consistente, pe termen lung.

Câțiva termeni care definesc o afacere:
• formă organizată, legal recunoscută
• bunuri sau servicii
• schimb
• valoare
• beneficiar - nevoie
• profit consistent
• termen lung

Formele de organizare ale unei afaceri
Actul normativ care reglementează formele de activităţi economice este OUG
nr. 44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale.
• Persoană fizică autorizată (P.F.A.)
• Întreprinderea familială (I.F.)
• Întreprinderea individuală (I.I.)
• Societatea Comercială (S.C.)

Persoană fizică autorizată (P.F.A.)
• Este autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică,
folosind în principal forţa sa de muncă.

• PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru
desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată.
• PFA nu poate cumula şi calitatea de intreprinzător persoană fizică, titular
al unei intreprinderi individuale (II).

Întreprinderea familială (IF)
• Este o întreprindere economică, fără personalitate juridică,
organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia.
• Membrii unei IF pot fi simultan PFA, titulari ai unei II sau salariaţi ai
unei terţe persoane.
• Membrii unei IF sunt asiguraţi în sistemul public de pensii, în
sistemul asigurarilor sociale de sănătate şi a celor de şomaj.
• IF nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

Întreprinderea individuală (II)
• Este o întreprindere economică, fără personalitate juridică,
organizată de un întreprinzător persoană fizică.
• II poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă.
• Întreprinzatorul persoana fizica titular al unei II este asigurat în
sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate şi asigurărilor pentru şomaj.
•

Societatea cu răspundere limitată
• Este constituită pe baza deplinei încrederi de doua sau mai multe
persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfăşura o
activitate comercială, în vederea împărţirii beneficiilor şi care
răspund pentru obligaţiile sociale în limita aporturilor lor.
• În Actul constitutiv trebuie să se prevadă aportul fiecărui asociat, în
numerar sau bunuri, precum şi valoarea lor şi modul de evaluare.

Clasificarea IMMurilor (L 346 / 2004)

Calitățile unui om de afaceri
Definiția întreprinzătorului
• Conform dicționarului, întreprinzătorii sunt oameni care au
abilitatea să sesizeze și să evalueze oportunități de afaceri, să
adune resursele necesare și să profite de oportunități, prin
acțiuni specifice ce conduc la obținerea succesului.
Trăsături comune ale oamenilor de afaceri de succes:
• Capacitatea de asumare a riscului
• Spirit inovator, creativitate, originalitate
• Simţul răspunderii
• Încrederea în sine
• Deschiderea spre alte opinii
• Ştie să comunice
• Spirit organizatoric
• Flexibil, cu adaptabilitate la schimbare
• Punctualitate
• Suportă foarte bine stresul

O afacere reflectă persoana care o conduce.
Afacerea dvs. nu este altceva decât o reflexie distinctă a felului cum
sunteti. Dacă aveţi o gândire nesigură, afacerea dvs. va fi nesigură.
Dacă sunteți dezorganizat, afacerea va fi dezorganizată.

Antreprenorii pot…

IMPORTANT
• Perseverenţa: Capital One a mers la 28 de bănci
pentru a găsi finanţare pentru afacerea sa
• Asumare de riscuri – mulţi îşi ipotechează casa sau folosesc resursele
financiare personale şi ale prietenilor/familie/investitori
• Muncă asidua
• Încredere în tine şi în ideea ta
• Calităţi de manager şi de leader
• Creativitate

Diferite tipuri de antreprenori
• Creativ – Întotdeauna are idei noi dar poate fi inconsecvent
• Cunoscător al industriei – are relaţii şi realizări în domeniu şi a văzut
oportunitatea de a îmbunătăţi o anumită problemă tehnică
• Expert Economic – vede noi modalităţi de a face ceva într-un anumit
domeniu
• Stil de viaţă – transformă în afacere o plăcere, pasiune sau interes

Întrebări frecvente: De ce să fac aşa ceva ?
•
•
•
•
•

Pot rezolva o problemă tehnică
Pot sa-mi asigur un stil de viaţă mai flexibil
Sunt ambiţios – pot să câştig mai mulţi bani decât ca angajat
Pot să mă laud cu realizările mele
Pot fi independent

Temeri ale antreprenorului
 Bani: Resursele tale financiare sunt oare suficiente până când firma va
genera profit?
 Carieră: Este un moment oportun al carierei tale pentru a încerca ceva
nou?
 Familie: Partenerul de viaţă / familia este alături de tine?
 Personale: Faci faţă stress-ului? Eşti destul de perseverent?
 Efort: Eşti dispus să munceşti foarte mult uneori când este nevoie?
 Eşec: Ai luat în considerare eşecul?...
Mulţi reuşesc la a doua sau a treia afacere!

Reducerea riscului
 Bani: Găseşte-ţi o slujbă cu jumătate de normă
 Carieră: Păstrează legătura cu vechii colegi şi relaţiile care
ţi-ar permite să-ţi recapeţi locul de muncă
 Familie: Comunică şi fă-ţi timp pentru ea
 Personal: Păstrează-ţi sănătatea reducând stresul
 Eşec: Evaluează posibilitatea de a nu reuşi la prima afacere

Gestionarea riscului
• Riscul depinde de cât eşti de ambiţios
• Crearea unei companii mari nu este rezultatul unui accident
întâmplător: ea implică risc personal de timp şi bani, dar potenţialul
este enorm!
• O afacere mai mică – un magazin sau o companie mică – implică un
grad de expunere la risc mai mic dar şi oportunităţi reduse

Riscul este o posibilitate...!?
• Antreprenorii nu doresc eşecul... dar poate fi nevoie de mai multe
încercări pentru a reuşi
Exemplu: Max Levchin, antreprenor din Silicon Valley care nu a reuşit să creeze
o platformă de publicitate (Google i-a luat-o înainte)… dar a continuat şi a
fondat Compania PayPal cu un mare succes
• Nu pierzi totul! Răspunderea limitată te protejează de datorii
• Doar încercând poţi reuşi

De ce este nevoie?
• Ce deosebeşte iniţierea unei afaceri de un joc de noroc?
• O afacere bună înseamnă un plan de afaceri bine executat, urmărit şi
evaluat permanent
• Toate planurile trenuie testate riguros pentru a dovedi că sunt
fezabile.

Conceperea unui plan bun
Trei întrebări cheie:
1. Va funcţiona? Etapele prevăzute sunt corecte? Am acces la
informaţii tehnice adecvate?
2. Prin această afacere rezolv o problemă pentru care clienţii vor
accepta să plătească?
3. De ce să cumpere serviciile sau produsele mele?

Punerea în execuţie a planului
•
•
•
•
•
•

Concentraţi-vă asupra unei singure idei bune de afacere
Face-ţi un plan al afaceri; afacerea merge, eşti mulţumit
Re-evaluează evoluţia afaceri faţă de plan la fiecare 6 luni
Eşti propriul tău şef – comportă-te ca atare
Măsură-ţi performanţele ca lider al echipei
Creează reguli pentru a asigura un echilibrul între muncă şi familie

• Când eşti antreprenor te afectează personal (un contract pierdut,
clienţi nemulţumiţi, angajaţi slabi profesional)
• Găseşte metode de a face faţă stresului
• Fii tot timpul în formă!
• Dezvoltă alte relaţii sociale, găseşte şi alte preocupări – preocuparea
permanentă faţă de afacerea ta nu rezolvă problemele
• Întâlneşte-te cu alţi antreprenori, ei sunt singurii care înţeleg cu
adevărat problemele tale
• Recrutaţi persoane competente
• Imediat ce vă permiteţi, renunţaţi la anumite sarcini:
• administrative
• contabilitate
• gestionarea procedurilor zilnice/secretariat
• concentraţi-vă asupra clienţilor de top, a strategiei pe care o vei urma
în continuare.
Pe cont propriu sau cu asociaţi?
• Pe cont propriu – Puteţi alege direcţia, deţineţi mai mult control, păstraţi
profitul, mai puţin timp irosit în divergenţe cu asociaţii
• Asociat – Puterea a 2 sau 3 persoane = mai multe idei, mai multe
competenţe, mai multe investiţii (trebuie să închei un contract în scris cu
asociaţii, să te asiguri că ai aceleaşi obiective şi planuri cu aceştia).

Sfaturi bazate pe experienţa britanică
• Ajută-i pe alţii şi te vor ajuta şi ei pe tine
Exemplu: Compania GoodSource-(distribuitor de roduse alimentare) a
folosit următoarele strategii:
• Muncă şi cercetare pe bază de voluntariat
• Anunţuri Google gratuite în primele 6 luni
• Căută investitori potenţiali, chiar dacă nu ai nevoie în acest
moment !

Important pentru tine:
• Website –ul afaceri tale este foarte important
• Nu vă disipaţi eforturile pe mai multe domenii de afaceri
• Concentrează-te pe afacerea ta, încercând să devii cel mai bun
domeniul ales!
• Construirea unei companii este un maraton nu un
sprint, aşadar nu vă irosiţi energia !

Apelează la un mentor !
Găseşte pe cineva pe care îl respecţi şi în care crezi
Care a avut rezultate bune în domeniul tău de activitate
Care te apreciază şi doreşte să te ajute
La care poţi apela oricând fără teamă

