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ANTREPRENORIAT

Antreprenoriatul a devenit sinonim cu începerea și dezvoltarea unei
afaceri personale ale unui individ pe parcursul vieții, dar în practică,
spiritul antreprenorial poate fi regăsit în întregul sector privat.

Dacă dorești să devii antreprenor vei avea nevoie de o serie de
cunoștințe și abilitați care îți vor permite să administrezi și să
dezvolți afacerea cu succes.

Cel mai bine este să identifici care sunt domeniile în care trebuie să
te perfecționezi pentru a activa în domeniul în care dorești să-ți
deschizi afacerea și să încerci să-ți dezvolți sau să-ți îmbunătățești
performanțele.



CARE SUNT ABILITĂȚILE ȘI
CUNOȘTINȚELE ESENȚIALE ALE
UNUI ANTREPRENOR

Planificare și management de proiect
Rezolvarea problemelor dificile sau complexe
Networking
Management financiar
Abilitați de comunicare și negociere
Leadership
Delegare si managementul timpului



PLANIFICARE ȘI MANAGEMENT
DE PROIECT

Începerea unei afaceri presupune ore întregi de planificare și
abilitatea de a gestiona proiecte multiple. Chiar dacă la nivelul
unei afaceri mici pare simplu, gândește-te că trebuie să poți să
știi și să înțelegi ce trebuie să ceri furnizorilor de servicii pentru
afacerea ta (de exemplu, pentru a avea un website trebuie să
știi ce dorești să soliciți celor care vor realiza site-ul sau ce să
discuți cu agenția imobiliara pentru a identifica cel mai bun
spațiu, cu negocierea celor mai bune condiții



ORGANIZAREA PROCESELOR ȘI
FLUXURILOR DE OPERAȚIUNI

Trebuie să înțelegi cum să-ți organizezi procesele și fluxurile
operațiunilor de zi-cu-zi, să stabilești dacă ai nevoie de politici
și proceduri specifice domeniului în care activezi.

Gestionarea resurselor de care dispui este un alt tip de proiect
pentru care trebuie să fii pregătit, să știi cum să-l planifici și
administrezi – la acest capitol trebuie să ai în vedere timpul,
capitalul și resursele umane pe care trebuie să înțelegi cum să
le utilizezi eficient astfel încât să-ți poți atinge obiectivele.



REZOLVAREA PROBLEMELOR ȘI
NETWORKING

Pentru a-ți dezvolta afacerea este bine să încerci să petreci cât
mai mult timp cu cei care au aceleași interese sau au idei
similare cu tine. Este important să aloci timp pentru a te întâlni
cu aceste persoane, să îți promovezi facerea sau să te faci
cunoscut. Participă la evenimentele de afaceri (networking,
conferințe, târguri) din orașul tău, încearcă să cunoști cât mai
multe persoane.

Chiar dacă ești pregătit și planifici totul pas cu pas, trebuie să
te aștepți să întâmpini și aspecte mai puțin plăcute.
Pregătește-te să le rezolvi prin decizii corecte, luate sub
presiune.



MANAGEMENT FINANCIAR

Având cunoștințe solide de management financiar poți să-ți
conduci afacerea în mod profitabil protejându-ți astfel
investiția.

Nu este suficient să crezi că dacă ai angajat un contabil, tu nu
trebuie să înțelegi cum stă afacerea ta din punct de vedere
financiar.
Să știi să-ți administrezi eficient finanțele este critic pentru
afacerea. Trebuie să poți planifica fluxurile de numerar (cash-
flow) sau să previzionezi vânzările, să înțelegi indicatorii
financiari specifici afacerii tale și ai domeniului în care activezi,
astfel încât să poți monitoriza corect evoluția veniturilor și
cheltuielilor.

https://antreprenoriat101.ro/cash-flow-ce-este-si-de-ce-ne-trebuie/


ABILITAȚI DE COMUNICARE ȘI
NEGOCIERE - LEADERSHIP

Pentru a-ți putea desfășura activitatea vei avea nevoie să
negociezi cu furnizorii, clienții, angajații sau finanțatorii.
Întotdeauna să ai în vedere faptul că modul în care comunici cu
aceștia trebuie să te reprezinte și să te ajute să construiești
relații solide cu partenerii de afaceri.

Atunci când afacerea ta se bazează pe echipa, cunoștințele de
leadership sunt extrem de importante. Trebuie să găsești
resursele necesare motivării echipei pentru a obține cele mai
bune rezultate și să îmbunătățești productivitatea.



DELEGARE SI MANAGEMENTUL
TIMPULUI

Tu, proprietarul afacerii, trebuie să te concentrezi pe activitățile
care generează venituri. Identifica acele activități pe care le poți
delega sau externaliza, astfel încât să ai suficient timp pentru
activitățile ce aduc continuitate afacerii tale.



CUM STII DACĂ EȘTI
PREGĂTIT PENTRU
ANTREPRENORIAT
Începerea unei afaceri presupune hotărâre și seriozitate. O idee

bună nu este suficientă fără implicarea antreprenorului. Astfel,

înainte să începi să-ți canalizeze eforturile, timpul și finanțele în

direcția începerii unei afaceri, încearcă să răspunzi la câteva

întrebări care ar trebui să-ți ofere indicii despre posibilitatea de

a face din ideea ta un succes. 

Urmărește în continuare informațiile din acest ghid.



ȘTII CE PRODUS/SERVICIU
VREI SĂ OFERI?

Atunci când îți propui să începi o afacere, să devii antreprenor, trebuie
să găsești o idee, să identifici un produs cu care tu rezonezi și care
consideri că îți va aduce succesul scontat.

Dacă ești sigur ce vrei să vinzi sau să produci, dacă ți-ai validat ideea de
afaceri și te-ai asigurat că aceasta va fi profitabilă, ai făcut un studiu de
piață pentru a te asigura că exista cerere pentru produsul/serviciul tău și
îți cunoști bine potențialii clienți sau concurența, înseamnă că ești
pregătit pentru noile provocări pe care ți le va aduce statutul de
antreprenor.



AI EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL
ÎN CARE VREI SĂ ÎNCEPI
AFACEREA?

Pe lângă cunoștințele elementare pe care orice antreprenor trebuie să le
cunoască sau cel puțin să le înțeleagă: marketing, vânzări, contabilitate
sau operațiuni, ar fi de preferat să aibă cunoștințe și în domeniul în care
activează afacerea.

Dacă și tu dorești să deschizi o afacere, dar nu are nicio legătură cu
domeniul în care ai activat până acum, poate ar fi bine să-ți găsești un
job cu jumătate de normă în domeniul în care dorești să activezi. O altă
opțiune pentru a învăța ce trebuie să faci este să încerci să cunoști cât
mai multe persoane care au experiență în domeniu și care sunt dispuși
să te învețe sau să participi la cât mai multe evenimente de networking .



AI UN PLAN DE AFACERI?

Ai stabilit care va fi modelul de afaceri pe care îl vei implementa?
Știi cum arată planul tău de afaceri? 
Cu alte cuvinte, știi cum vei face bani din ideea ta de afaceri și ești
pregătit să-ți transformi ideea într-o afacere de succes?

Dacă vrei să începi o afacere, trebuie să fii dispus să petreci câteva
săptămâni scriind un plan de afaceri, clarificând în primul rând pentru
tine ce vei vinde, cine sunt clienții potențiali, cum vei asigura distribuția,
care vor fi furnizorii, de câți bani vei avea nevoie pentru ca toate acestea
să se întâmple.



EȘTI PREGĂTIT SĂ-ȚI RIȘTI
TOATE ECONOMIILE?

Este esențial să înțelegi că nu există afaceri pe care să le poți începe cu zero
investiții – fie că investești doar în marketing sau în realizarea unui site, fie că
doar achiziționezi produse pentru revânzare sau că nu ai angajați și tu ești omul
bun la toate, tot trebuie să ai un capital pe care trebuie să-l investești pentru a
obține rezultate.

Chiar și dacă te gândești să obții finanțare pentru afacerea ta, înainte de a atrage
atenția investitorilor tu ești cel care trebuie să investească timp și bani pentru a
obține tracțiunea de care ai nevoie pentru a capta atenția investitorilor. 

Deci, ești gata să îți pui în joc banii și, să accepți că-i poți pierde pe toți?



POȚI SĂ-ȚI ASUMI RISCURI
CALCULATE?

Atunci când începi ceva nou, nu doar o afacere, ești pus în fața
asumării unor riscuri, iar dacă îți dorești să obții rezultate, trebuie să fii
dispus să le accepți și să ți le asumi.

Similar este și în antreprenoriat. Trebuie să fi dispus să accepți riscurile
pentru a începe o afacere – dar asta nu înseamnă ca trebuie să fi
imprudent. Înainte de a-ți asuma un risc mare, încearcă să evaluezi
posibilele rezultate, astfel încât să știi cu ce te confrunți și să acționezi
doar dacă consideri că șansele sunt în favoarea ta.



TE ADAPTEZI CU
UȘURINȚĂ?

Pentru a face față mediului de afaceri care este în continuă schimbare, trebuie
să poți ține pasul cu tot ce se întâmplă în domeniul în care activezi și nu numai. 

Trebuie să înțelegi ce gândesc clienții tăi, să știi ce face concurența, care este
situația furnizorilor, ce schimbări tehnologice sau legislative au intervenit și cum
îți pot afecta acestea afacerea.

În același timp trebuie să ai capacitatea de a face schimbările necesare pentru a
profita de modificările din mediul de afaceri. Trebuie să te poți adapta și din
punct de vedere psihologic, astfel încât să faci față și să te simți confortabil
activând într-un mediu socio-economic în continuă schimbare.



EȘTI HOTĂRÂT ȘI
MOTIVAT? AI ENERGIA
NECESARĂ?

Antreprenorii de succes au o abilitate naturală de a merge mai departe atunci
când lucrurile devin dificile și sunt motivați să exceleze la ceea ce fac. De foarte
multe ori, șansele de succes ale unei afaceri mici depind de dorința și hotărârea
ta de a reuși.

Începerea și dezvoltarea unei afaceri de succes necesită multă muncă fizică și
emoțională. Pentru a face față trebuie să tolerezi orele lungi de muncă grea,
veniturile nesigure și singurătatea cu care se confruntă toți antreprenorii la un
moment dat.



POȚI SĂ IEI DECIZII SINGUR?

Antreprenoriatul înseamnă de cele mai multe ori un drum pe care mergi singur.
Iei singur deciziile, lucrezi fără să ai pe cineva cu care să te consulți, faci toate
lucrurile necesare funcționării afacerii.

Pentru a face față acestor provocări trebuie să poți lucra singur, să ai
independență și să prezinți siguranță de sine. Trebuie să poți lua decizii fără a
simți nevoia confirmării din partea altora și să nu te oprească eșecurile.

Daca ai răspuns “da” la majoritatea întrebărilor, ar trebui sa treci la următorul
nivel. Înainte să începi pune pe hârtie toate întrebările care iți vin în minte cu
privire la afacerea ta și încearcă să răspunzi obiectiv, fără să te lași influențat de
factori externi.

Poate cel mai important, dacă vrei să fii antreprenor este sa fii dispus să asculți,
să înveți și să te schimbi atunci când este necesar.



Antreprenor
Un antreprenor trebuie sa fie incantat de perspectiva muncii, sa aiba intotdeauna
forta de care este nevoie pentru a reusi si pentru a depasi obstacolele
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Sa aiba incredere in fortele proprii si sa fie realist cu privire la abilitatile sale
profesionale si personale

Sa fie in cautarea de noi idei, sa fie inovativ si sa se reinventeze in mod constant. Sa
fie deschis schimbarii si sa accepte ca aceasta este singura modalitate prin care
poate progresa

04 Un antreprenor de succes, trebuie sa inteleaga cum sa combine educatia cu
experienta in domeniul in care doreste sa inceapa o afacere. Bunul simt impreuna cu
experienta sunt principalii factori care potenteaza „inteligenta antreprenoriala”. 



Antreprenor
Isi asuma riscuri. Un antreprenor de succes isi asuma decizii, uneori deloc usoare, si
jongleaza cu situatiile incerte, hotarand rapid in ce directie merge. Orice decizie
inseamna asumarea unui risc, iar riscurile versus rezultate scontate trebuie cantarite
cu foarte multa atentie si realism
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Antreprenoriatul inseamna, de cele mai multe ori o aventura solitara. Astfel,
antreprenorul trebuie sa aiba incredere in fortele si deciziile proprii, fara sa caute 
 validarea ideilor din partea altor persoane

Un antreprenor de succes intelege nevoia de (auto)educatie continua

08 Are un bagaj cel putin minimal de cunostiinte in ceea ce priveste planificarea
financiara, marketing si vanzari



Adresa de email
infoeducatia@yahoo.com

Platforma de conectare
infoeducatia.ro Proiect Agri-

Practic

Vorbește cu un consilier  
online

https://platforma.orientat.ro/

ÎNTREBĂRI?
NELĂMURIRI?
Îl puteți contacta Padurean Codrut, consilier în
cadrul proiectului Agri-Practic


