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Prezentul ghid de bune practici a fost elaborat în
cadrul proiectului cu finanțare europeană „Resurse
umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu
potențial competitiv”. Proiectul a fost finanțat în cadrul
liniei de finanțare Program Operațional Capital Uman
2014 – 2020, Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru
toți; OS 3.8 Creșterea numărului de angajați care
beneficiază de instrumente, metode, practici, etc.
standard de management al resurselor umane și de
condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării
activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC/domeniilor de
specializare inteligentă conform SNCDI.
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1. Cadru general

Conform unui studiu realizat de Forbes în anul
2018, cele mai bune țări pentru a face afaceri sunt Marea
Britanie, Noua Zeelandă, Olanda, Canada, Hong Kong,
Danemarca, Irlanda, Singapore și Elveția. În clasamentul
celor de la Forbes România a ocupat locul 43, după ce în
2017 era clasată pe locul 45.
Antreprenorul este definit ca fiind persoana care
conduce o formă de organizare a unei activități
economice autonomă patrimonial și autorizată potrivit
legilor în vigoare. Această organizație este menită să
facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit,
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prin producerea de bunuri materiale și vânzarea acestora
pe piață sau prin prestări de service, în condiții de
concurență.
În ultimul timp în România s-au dezvoltat afaceri
de familie care s-au transformat în business-uri premiate
în întreaga lume, în special prin intermediul tinerilor
curajoși care au accesat finanțări europene și
a
voluntarilor care au dezvoltat proiecte pentru comunități.
Toate aceste activități au contribuit la un start pozitiv în
acest domeniu.
Mulți specialiști din domeniul antreprenoriatului
susțin că România este un mediu propice pentru
dezvoltarea unei afaceri tocmai pentru că terenul este
relativ neexplorat, iar oportunitățile în piață sunt variate.
Totuși, această oportunitate vine la pachet cu două
impedimente: una pe parte legislativă și una în ceea ce
privește educația antreprenorială. Un studiu EY România
(realizat în 2017) la care au participat 357 de
antreprenori din România a identificat primele cinci
obstacole pe care le întâlnesc antreprenorii în România:
 educația precară în domeniu antreprenorial
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 accesul la finanțare, poate chiar o finanțare
nerambursabilă
 mentalitatea și teama de eșec în ceea ce privește
dezvoltarea unei afaceri și menținerea acesteia pe
piață
 birocrația excesivă
 nivelul taxelor impuse de către stat
Este lesne de înțeles că, pentru a spori investițiile
mediului privat, o țară trebuie să aibă reglementări care
să vină în întâmpinarea investitorilor. Având în vedere
mediul politic instabil din ultima perioadă și frecvența cu
care se aprobă proiectele de lege, România mai are de
recuperat, însă inițiativa societății ar putea avea o
influență destul de mare asupra deciziilor la nivel înalt,
inițiativa fiind cuvântul-cheie!

Cu cât implicarea societății este mai mare, cu atât
schimbarea este mai vizibilă, iar aici ne referim strict la
educație. Într-o statistică a Comisiei Europene se arată că
Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia sunt țările care
au luat în calcul activ conceptul de educație
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antreprenorială și care au înregistrat o rată crescută în
inovare și business.
Un element important în activitatea de
antreprenoriat este Know how-ul. Acest concept
presupune ca lucrurile să fie făcute cu profesionalism de
la început. Antreprenoriatul duce ideea către un produs
finit, dar pentru a ajunge la acest rezultat este necesar ca
antreprenorul să își proiecteze un plan de afaceri, în care
să anticipeze probleme ce pot apărea pe parcursul
desfășurării activității, să-și adune informații concrete
despre posibilități de finanțare, extindere, marketing,
comunicare & PR etc.
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Antreprenorii împărtășesc un set comun de
trăsături care îi ajuta să își înceapă propria afacere si le
măresc șansele de reușită. Printre acestea se numără
abilitățile de leadership, capacitatea de munca, gradul de
independență dorit, toleranța la risc sau gradul de
responsabilitate pe care doresc să și-l asume. Pentru a
ajunge la aceste trăsături persoanele ce doresc înființarea
unor afaceri, de multe ori recurg la participarea la cursuri
și training-uri.
În ultimul timp aceste modalități de educare au
fost din ce în ce mai căutate și chiar solicitate de
persoanele ce s-au înscris în grupul țintă. Pentru a
întâmpina această necesitate, Asociația „O șansă pentru
fiecare” a organizat cursuri autorizate ANC de
„Competențe cheie comune mai multor ocupații –
Competențe antreprenoriale”, dar și o serie de traininguri nonformale „Up in the sky – Create and innovate” și
„Management și Leadreship”. Pentru pregătirea
cursanților prin intermediul trainingurilor a fost contactă
o persoană cu experiență în domeniul antreprenorial și în
mentorat: Roman Tanasiciuc.
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2. De la idee
la practică
8

Termenul antreprenoriat – potrivit DEX online a
intrat în dicționarul limbii române ca neologism,
provenind din limba franceză („entrepreneur” –
întreprinzător, cel care întreprinde, organizează sau o
persoană care conduce o antrepriză).
Noţiunea
de
antreprenor
şi
procesul
antreprenorial pot merge în paralel semnificând persoana
şi activitatea desfăşurată de acesta.
Antreprenoriatul este un proces, o serie de
activități și nu o activitate extraordinară sau
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supranaturală destinată doar unor oameni predestinați.
Activitățile antreprenoriale implică o serie de
competențe și abilități care pot fi învățate și pot fi
aplicate oricăror contexte organizaționale (poți să fii
antreprenor inclusiv ca angajat). De asemenea, aceste
activități trebuie analizate pentru a învăța din greșeli și
pot fi îmbunătățite în permanență.
Antreprenorul este persoana care îşi asumă riscul
de antreprenoriat şi caută mijloace pentru organizarea
întreprinderii. El trebuie să cunoască modul de efectuare
a activității de antreprenoriat, mediul de afaceri,
problemele cu care se poate ciocni în activitatea sa şi
posibilitățile de soluționare. Pentru a lua decizii corecte,
antreprenorul trebuie să estimeze la justa valoare
conjunctura pieței şi poziția sa efectivă.
Activitatea de antreprenoriat este o activitate
independentă, desfășurată pe propriul risc şi orientată
spre obținerea sistematică a profitului ca urmare a
utilizării bunurilor, vinderii mărfurilor, executării
lucrărilor sau prestării serviciilor de către persoanele
înregistrate oficial în această calitate în modul stabilit de
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lege. Referitor la antreprenor, în literatura de specialitate
s-au desprins două direcții:
- potrivit primei concepții, întreprinzătorul este
persoana ce îndeplinește sarcina identificării şi obținerii
resurselor necesare înființării unei afaceri şi în același
timp îşi asumă riscul utilizării resurselor alocate;
- potrivit celei de a doua concepție, este
inițiatorul unei afaceri care se concentrează pe inovație,
elaborând produse şi servicii noi şi creând o nouă piață şi
un nou client.
Antreprenoriatul este o activitate care implică
mai mulți actori și nu doar antreprenorul.
Acesta nu acționează izolat, ci trebuie să
identifice colaboratori, să-i motiveze și să-i coordoneze
către realizarea propriei viziuni asupra afacerii pe care a
inițiat-o. Antreprenorul trebuie să creeze valoare pentru
el și pentru societate, deoarece în caz contrar își pierde
motivația pentru activitatea desfășurată, își pierde clienții
și implicit rațiunea de a acționa ca antreprenor.
Activitatea antreprenorială implică inovare în cele mai
variate forme: ca mod de mobilizare și utilizare a
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resurselor, ca mod de servire a clienților, de obținere a
produselor, de identificare și satisfacere a nevoilor de pe
piață.
Primul pas într-o afacere este dorința şi tendința
de a o iniţia. Stabilirea motivelor de inițiere a unei
afaceri este o condiție primordială pentru un start bun.

11

FACTORII ce influențează asupra deciziei de
a iniția propria afacere sunt:
- Influență sporită asupra spiritului antreprenorial a
nivelului de educație şi a studiilor de bază, a familiei,
vârstei, experienței de muncă etc.
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- Condițiile de organizare a afacerii în ce privește
amplasarea, sectorul de piață, abilitățile necesare
domeniului de activitate selectat etc.
- Factorii de mediu antreprenorial: economia, sursele de
finanțare, asistență consultativă, personalul de suport etc.
Primul pas în deschiderea unei afaceri presupune
determinarea obiectivelor afacerii. Pentru aceasta trebuie
găsite răspunsuri la următoarele întrebări:
- Ce se doreşte a se obţine?
- Ce rezultate se doreşte a fi atinse?
- În ce constă afacerea?
- Care va fi cererea?
- Ce venit (profit) poate fi obţinut?
Un al doilea pas presupune
răspunsurilor la un set de întrebări:

12

formularea

- Care sunt posibilitățile proprii, efortul necesar pentru a
începe o afacere?
- Ce resurse sunt necesare pentru producerea acestui tip
de marfă/produse/servicii?
- Ce eforturi vor trebui depuse sau ce acțiuni vor trebui
întreprinse la început?
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- Corespund ele posibilităților de piaţă (cererii)?
Un alt pas ce trebuie parcurs constă în raportarea
posibilităților şi a resurselor reale la posibilele beneficii.
Alegerea produsului sau a serviciului înseamnă:
- Analiza propriei calificări, experiențe, a calităților
personale, a tendințelor actuale în businessul de ramură
după criteriul compatibilității lor.
- Dispunerea de cele necesare pentru a începe afacerea
dorită.
- Înțelegerea corectă a punctelor forte şi slabe ale
businessului dat.
- Determinarea modalităţii de organizare a afacerii.
Pentru ca o persoană să dețină o afacere, poate recurge la
trei posibilități:
- Crearea unei întreprinderi noi.
- Cumpărarea unei întreprinderi.
- Cumpărarea unei francize.
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3. Cum arată un

antreprenor?
Antreprenorul este persoana care îşi asumă riscul
de antreprenoriat şi caută mijloace pentru organizarea
întreprinderii. El trebuie să cunoască modul de efectuare
a activității de antreprenoriat, mediul de afaceri,
problemele cu care se poate ciocni în activitatea sa şi
posibilitățile de soluționare.
Pentru a lua decizii corecte, antreprenorul trebuie
să estimeze corect câtă nevoie are clientul de
produsul/serviciul pe care urmează să-l livreze, precum
concurența care se află pe piaţă în prezent, pentru a afla
saturația pieței cu ceea ce urmează să producă. În plus,
viitorul antreprenor trebuie să estimeze cam câte firme
vor apărea pe viitor cu același produs și câți concurenți
ar putea apărea pe piață față de cei pe care îi are în
prezent.
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Înainte de a fi antreprenor, persoana respectivă
trebuie să renunțe la confortul oferit de un loc de muncă,
să fie un întreprinzător. Întreprinzătorul este persoana
sau grupul ce inițiază o activitate lucrativă, promovând
schimbarea şi inovând noi produse pe piață, asumându-și
riscurile inerente unei afaceri în schimbul unor satisfacţii
şi interese personale.
Pentru a crea o imagine cât mai de ansamblu,
cuvântului antreprenor i se pot găsi următoarele
sinonime: întreprinzător, capitalist, inovator, proprietar,
contractor.
O persoană care urmează a fi antreprenor ar
trebui să întâlnească o serie de caracteristici și
competențe:
 Competențe de bază: MOTIVAȚIE, VIZIUNE ȘI
LEADERSHIP
 Caracteristici Și Compențe Psihologice, Sociale și de
Management
 Caracteristici și competențe psihologice:
Inovativitatea si Inteligența emoțională
 Caracteristici și competențe sociale
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- Capacitatea de a comunica și convinge
colaboratorii în legătură cu ideile și viziunea;
- Capacitatea de a-i percepe corect pe ceilalți, de
a face o primă impresie bună și de a-i convinge să-și
schimbe opiniile sau comportamentele;
- Capacitatea de a dezvolta rețeaua de relații.
Valoarea rețelei de relații pe care o are un antreprenor,
constituie capitalul său social, reprezentând resursele
tangibile și intangibile la care acesta poate să aibă acces
prin intermediul membrilor rețelei. Cu cât această rețea
este mai mare, cu atât identificarea de noi oportunități și
resurse este mai ușoară.
 Principalele caracteristici și competențe de
management ale antreprenorilor sunt:
-Competențe de administrare a afacerii, de
marketing, operaționale, IT;
-Cunoașterea legislației și a fiscalității;
-Capacitatea de a identifica și mobiliza resursele
necesare dezvoltării activității. [Pentru a începe o
activitate un antreprenor are nevoie de resurse
informaționale (despre piață, despre mediu, legislație),
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umane (parteneri, colaboratori, angajați), operaționale
(echipamente, locațiii, utilaje) și financiare;]
-Capacitatea de a obține profit financiar, social
sau personal.

17

4. Planul de afaceri
Pentru o viziune de ansamblu asupra a ceea ce
urmează să fie întreprins pentru a înființa o afacere, dar
și pentru fixa cât mai bine ideile pe are se bazează
activitatea viitoare, obiectivele, resurse necesare, atât
cele materiale cât și cele umane. În esență, planul de
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afaceri este o planificare a afacerii prin care se
analizează cele menționate anterior și ne ajută sa vedem
daca ideea este fezabilă și va avea succes. În plus,
această analiză ne ajută sa derulăm afacerea într-un mod
organizat și în cunoștința de cauză.
“Planul de afaceri este un instrument al
prezentului, elaborat prin aproximații succesive. El are
drept scop cel mai avantajos şi realizabil compromis
între ceea ce dorește şi ceea ce poate să facă firma
respectivă” spunea Alan West.
Conceperea planului de afaceri necesită timp şi
efort, în funcție de natura afacerii şi de cantitatea de
informație avută la dispoziție.
Planul de afaceri este în primul rând un document
scris ce reflectă activitatea companiei pe un anumit
interval de timp.
În al doilea rând este un instrument de lucru ce se
folosește pentru începerea şi derularea unei afaceri care
necesită resurse financiare, materiale şi umane.
Astfel planul reprezintă pe de o parte
instrumentul intern prin care întreprinzătorul conduce şi
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controlează, pentru sine, întregul proces de demarare a
firmei sale.
În egală măsură planul de afaceri reprezintă şi un
instrument extern, fiind şi un instrument excelent de
comunicare cu mediul economic. Acesta „transmite”
tuturor celor cu care intră în contact, clienți, furnizori,
parteneri
strategici,
finanțatori,
acționari,
că
întreprinzătorul știe cu certitudine ce are de făcut. Într-o
economie de piață funcțională, partenerii săi de afaceri
serioși apreciază acest lucru şi îl vor percepe ca pe un
actor pertinent al mediului economic.
Prin intermediul planului de afaceri se valorifică
experiența şi realizările din trecut cu scopul de a proiecta
viitorul cu ajutorul metodelor de estimare şi aproximare.
Planul de afaceri nu este o formă de clarviziune
prin care se prezice ce anume se va întâmpla cu firma în
viitor – este un instrument bine elaborat şi fundamentat,
este un ghid al evoluţiei viitoare a afacerii.
Întocmirea planului de afaceri are rolul de a
prezenta afacerea, de a ghida, dar şi de a demonstra că
afacerea merită finanţată.
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Planul de afaceri poate fi comparat cu o hartă
rutieră pentru vehiculul „afacere” – arată unde se află
firma în momentul întocmirii acestuia şi unde vrea să
ajungă.
În evoluţia unei firme este foarte importantă
planificarea corectă – bazată pe informaţii corecte.
Planificarea corectă aduce succes firmei. O
planificare bună se inspiră după o regulă simplă: permite
luarea celor mai bune decizii la momentul oportun.
Oricare ar fi planul de afaceri trebuie să
îndeplinească trei criterii:
1. să fie simplu;
2. să fie riguros;
3. să fie util.
O redactare confuză sugerează o gândire confuză.
Limbajul folosit trebuie să fie direct, clar, să se evite
stilul pasiv şi detaliile excesive.
Rezultatele bune ale unei planificări valoroase
pot
fi
compromise
printr-o
prezentare
necorespunzătoare. Astfel, planul de afaceri nu se
foloseşte pentru a arăta cât de multe știe viitorul
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antreprenor despre afacerea lui; planul nu trebuie să fie
lung, întrucât nici bancherii, nici investitorii nu citesc
planuri de afaceri voluminoase. (Dacă cu ani în urmă
aceștia erau impresionați de planurile lungi, astăzi nici
cele mai complexe afaceri nu au planuri mai mari de 50
de pagini.)
Planul de afaceri trebuie să aibă obiective
concrete, responsabilităţi şi termene de execuţie care să
ghideze afacerea.
Un plan de afaceri practic alocă 10 părţi pentru
implementare unei părţi de strategie. Un plan de afaceri
trebuie supus în permanenţă revizuirii şi corecţiilor, în
funcţie de contextul pieţei.
Un plan de afaceri se bazează pe următoarele
elemente:
➢ un întreprinzător (omul de afaceri), care îşi
asumă conştient anumite riscuri şi doreşte să obţină un
anumit profit
➢ mai multe activităţi care consumă resurse şi
care generează profit (ideea de afacere)
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➢ un mediu în care se desfăşoară aceste activităţi
(mediul de afaceri).
Nu există două afaceri la fel. Nu există două
organizaţii la fel. Şi, de asemenea, nu există formule
magice pentru elaborarea planurilor de afaceri.
Planul de afaceri trebuie să fie un instrument de
lucru simplu, sugestiv şi pragmatic.
Anumite aspecte tipice este bine să fie atinse în
elaborarea planului de afaceri. Prin abordarea acestora,
întreprinzătorul demonstrează că are o percepție globală
asupra afacerii, că înțelege toate aspectele ei, atât cele
tehnice cât şi cele financiare sau de resurse umane.
Întreprinzătorul demonstrează mediului exterior
(dar şi celui interior) că stăpânește situația.
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5. Managementul
riscului în afaceri

23

Prezent în activităţile umane încă de la
începuturile istorice, riscul a influențat rezultatele
acțiunilor, introducând în ecuația contextuală elemente
probabilistice insuficient cunoscute care afectează
curgerea previzionată a evenimentelor şi afectează
atingerea obiectivelor.
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Managementul riscurilor, ca şi componentă
importantă a managementului strategic, are menirea de a
se ocupa cu reacţia potrivită la riscuri, utilizând diverse
metode şi mijloace analitice şi operaţionale în scopul
identificării, prioritizării şi adoptării măsurilor potrivite
de evitare a pierderilor şi atingerea obiectivelor
organizației.
La nivel strategic este important ca managerul să
identifice, prin analiză de intelligence, potențialele
riscuri la care este expusă organizația, astfel încât decizia
să atingă scopul vizat. Evaluarea corectă a contextului,
realizarea scenariilor potrivite şi previzionarea
rezultatului ce se va obține în urma deciziei constituie
principalul criteriu de performanță după care ar trebui să
fie evaluat.
Având în vedere că aplicarea managementului
riscurilor presupune, în primul rând, examinarea şi
evaluarea corelată a mediului înconjurător, din care
provin ameninţările, şi a factorilor interni, ce cuprind
vulnerabilităţile, este necesară utilizarea unei
terminologii speciale, cu următoarea semnificaţie:
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– Risc: Cuvântul provine din franțuzescul
„risque”, fiind elementul incert care cuprinde hazardul şi
posibilitatea de a nu atinge obiectivele scontate. Poate fi
determinat cu ajutorul statisticii, rezultând diferite
probabilități de apariţie, ceea ce înseamnă că este o
mărime măsurabilă, pentru fiecare caz particular.
– Amenințare: este un factor de origine externă,
prin care sunt afectate grav interesele, valorile şi
obiectivele de securitate. Fiind un factor de origine
externă, asupra amenințării nu se poate interveni din
interiorul organizației, însă contracararea riscurilor
generate de diversele amenințări se realizează prin
identificarea acestora şi întreprinderea măsurilor
adecvate de apărare.
– Vulnerabilitate: este un factor intern care
potențează acțiunea amenințărilor. Dată fiind natura sa
internă, vulnerabilitatea poate fi diminuată prin măsuri
corective potrivite. Cunoașterea şi eliminarea
vulnerabilităților este obligația decidenților strategici, în
realizarea managementului riscurilor.
RISCUL este probabilitatea ca o AMENINŢARE
să valorifice o VULNERABILITATE a sistemului
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pentru a produce un EFECT NEGATIV grav, care
denaturează rezultatul scontat.
Managementul riscurilor (MR) reprezintă un
proces complex de identificare, analiză și răspuns la
posibile riscuri ale unei entități publice (EP), printr-o
abordare științifică, care utilizează resurse materiale,
financiare şi umane pentru atingerea obiectivelor, vizând
reducerea expunerii la pierderi. Astfel, controlul intern
este asociat direct cu managementul riscurilor, deoarece,
prin măsurile luate, se asigură, în mod rezonabil, un
cadru funcţional ce permite entității publice să îşi atingă
obiectivele.
Fiecare entitate are obligația de a analiza
sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de
desfăşurarea activităţilor sale, să numească responsabili
cu gestionarea riscurilor și să elaboreze registrele de
riscuri la nivelul compartimentelor.
În ceea ce priveşte Managementul Riscurilor, o
atenție deosebită trebuie acordată atitudinii faţă de risc,
care are la bază o cultură organizațională specifică și mai
puţin unui set de norme şi reguli cu caracter imperativ.
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Realizarea unui management coerent al riscurilor
implică:
➢ analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc,
identificarea surselor de risc fiind fundamentală şi
determinantă în evaluarea corectă a riscurilor entității
publice;
➢
identificarea
riscurilor
semnificative/strategice, care pot afecta eficacitatea și
eficiența activităților aferente obiectivelor specifice, fără
a ignora regulile și regulamentele; încrederea în
informațiile financiare și în management; protejarea
bunurilor; prevenirea și descoperirea fraudelor;
➢ definirea gradului de toleranță/nivelul
acceptabil de expunere la riscuri;
➢ evaluarea probabilității ca riscul să se
materializeze, stabilirea impactului și expunerea
acestuia;
➢ stabilirea strategiei (măsurilor de control) în
vederea gestionării și monitorizării riscurilor.
Cuvântul – cheie în ceea ce privește
managementul riscurilor, este termenul “sistematic”.
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Printr-o abordare riguroasă și constantă la nivelul tuturor
structurilor unei entități publice se poate ajunge la un
control eficient asupra lucrărilor stabilite și la reducerea
factorilor de risc.
Nu trebuie să ne limităm la a trata, de fiecare
dată, consecințele unor evenimente care s-au produs,
deoarece acest lucru nu ameliorează cauzele. Prin
urmare, trebuie adoptat un stil de management pro-activ,
ceea ce înseamnă că este necesară conceperea și
implementarea unor măsuri axate pe identificarea
riscurilor posibile, înainte ca ele să se materializeze și să
producă consecințe nefavorabile asupra obiectivelor
stabilite.
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6. Elemente de
marketing

29

Marketingul
reprezintă
funcţia
afacerii
responsabilă de piaţă şi de satisfacerea cerinţelor
consumatorilor, pornind de la cunoașterea pieţei şi
gestionarea activităţii firmei vizând piaţa.
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„Marketingul
antreprenorial
este
comportamentul unui individ şi/sau al unei organizaţii
care adoptă o filosofie de a provoca convenţiile existente
pe piaţă în procesul de dezvoltare a unor noi soluţii”
(Chaston, 2000).
Termenul de marketing antreprenorial este din ce
în ce mai folosit pentru a face referire la două dimensiuni
diferite ale managementului unei firme: marketingul şi
antreprenoriatul. Cele două dimensiuni sau funcţii se
condiţionează
reciproc.
Astfel,
antreprenoriatul
utilizează marketingul ca pe un element esenţial al firmei
care poate ajuta la realizarea inovării şi la manifestarea
creativităţii. Pe de altă parte, antreprenoriatul ajută
marketingul în realizarea obiectivelor, în determinarea
strategiilor şi în desfăşurarea activităţilor necesare unei
firme pentru supravieţuire şi performanţă.
Există diferenţe între marketingul tradiţional care
operează într-un mediu în care condiţiile de marketing
sunt continue, preferinţele şi nevoile clienţilor fiind
foarte clare, şi antreprenoriat, care operează într-un
mediu nesigur, în care condiţiile pieţei sunt discontinue
și nevoile nu pot fi determinate cu precizie.
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Collinson (2001) consideră că există trei
elemente care realizează interfaţa dintre marketing şi
antreprenoriat: orientarea spre schimbare, atitudinea
oportunistă faţă de mediu şi inovativitatea procesului
managerial. Astfel, marketingul de succes este realizat de
firme care identifică noi oportunități, folosesc tehnologii
inovative pentru a aduce noi produse/servicii pe piaţă şi
satisfac nevoile pieţelor ţintă. Se poate observa că aceste
capacităţi reflectă anumite dimensiuni ale orientării
antreprenoriale, precum: inovativitatea, proactivitatea şi
agresivitatea competitivă. Legătura dintre marketing şi
antreprenoriat are rolul de a eficientiza rezultatele unei
firme care apelează la marketing antreprenorial.
Marketingul antreprenorial s-a dezvoltat în
ultimele două decenii, primele studii având în vedere
legătura teoretică dintre marketing şi antreprenoriat.
Ulterior, sfera preocupărilor s-a extins prin studierea
implicaţiilor pe care marketingul antreprenorial le are
asupra firmelor. Este de reţinut că marketingul
antreprenorial nu vizează doar domeniul firmelor mici şi
mijlocii, chiar dacă pe măsură ce o firmă se dezvoltă,
este din ce în ce mai dificil pentru management să-şi
coordoneze atât activitatea de zi cu zi, cât şi să-şi
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concentreze eforturile asupra abordării antreprenoriale a
pieţei.
Planificarea de marketing necesită timp, iar dacă
durează prea mult, rezultatele acesteia şi căile de acţiune
pe care le propune nu vor mai corespunde realităţii
actuale datorită modificărilor suferite de condiţiile pieţei.
În schimb,
managementul marketingului
antreprenorial implică un proces de luare a deciziilor
care este adesea precedat de o planificare care nu
necesită prea mult timp, evitând riscul ca realitatea să nu
mai
corespundă
planurilor.
În
organizaţiile
antreprenoriale, marketingul este adoptat din ce în ce mai
des ca o filosofie, chiar dacă există şi cazuri în care
aceste organizaţii nu au un compartiment de marketing
bine delimitat. De asemenea, în organizaţiile
antreprenoriale se regăsește mai degrabă o abordare
informală a managementului marketingului decât una
formală.
Carson (1995) a identificat următoarele
caracteristici ale managementului unui marketing
antreprenorial:
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➢ Experienţă atât în industrie, cât şi în
management;
➢ Cunoştinţe despre piaţă şi produs;
➢ Abilităţi de comunicare;
➢ Inteligenţă pentru a identifica oportunităţi.
Provocarea pe care o întâlnesc firmele care vor să
adopte o abordare antreprenorială în realizarea
marketingului este cum să dezvolte aceste caracteristici.
Un alt element esenţial în înţelegerea
marketingului antreprenorial este că inovativitatea şi
creativitatea nu trebuie să caracterizeze doar personalul
din departamentele de cercetare, dezvoltare, ci toţi
membrii
organizaţiei
respective,
din
toate
departamentele şi posturile.
Marketingul poate fi privit din două perspective:
una socială şi una managerială.
Din punct de vedere managerial, „marketingul
este procesul de planificare şi realizare a concepţiei,
preţului, promovării şi distribuţiei de idei, produse şi
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servicii pentru a realiza schimburi şi a satisface
obiectivele individuale şi organizaţionale” (AMA 1985).
Prin urmare, marketingul reprezintă un
departament din cadrul unei organizaţii, alături de cel
financiar contabil şi cel de resurse umane.
Relaţia marketing-antreprenoriat este importantă
din următoarele motive:
1. Marketingul este o funcţie a afacerii care
trebuie utilizată corespunzător de un antreprenor atunci
când lansează şi dezvoltă noi afaceri. Cele mai întâlnite
probleme în dezvoltarea de noi afaceri sunt legate de
marketing şi de partea financiară. Problemele financiare
includ: capitalul iniţial, creşterea economică, generarea
de cash-flow şi controlul financiar. Problemele legate de
marketing, chiar dacă par independente de cele
financiare, în fond, pot ajuta la depăşirea lor, atâta timp
cât există un plan de marketing şi o determinare corectă
a dimensiunii pieţei.
2. Al doilea motiv este faptul că unii antreprenori
nu înţeleg foarte bine marketingul ca proces. Ei
consideră că a aduce pe piaţă un produs inovativ şi
serviciile adiţionale este suficient pentru a vinde.
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3. Antreprenorii nu au abilităţi de planificare sau
manageriale, adesea subestimând timpul şi eforturile
necesare pentru a ajunge la rezultatele propuse.
Atât marketingul, cât şi antreprenoriatul trebuie
să abordeze o orientare asupra clientului.
De asemenea, ambele sunt orientate pe
comportament, fiind influențate de caracteristicile şi
dinamica mediului.
Un antreprenor care încorporează eficient
marketingul în afacerea sa va identifica mai uşor nevoile,
preferinţele şi caracteristicile segmentelor ţintă şi va
induce schimbările necesare pentru a deservi aceste
segmente. Aceste abilităţi contribuie la supraviețuirea pe
piaţă şi la atingerea unui nivel de performanță mai înalt
decât concurenţii, fiind caracteristice marketingului
antreprenorial, cheia succesului în mediu concurenţial
complex şi dinamic în care operează firmele de azi.
Marketingul antreprenorial sintetizează aspectele
critice ale marketingului şi antreprenoriatului, într-o
conceptualizare comprehensivă în care marketingul
devine un proces pe care firmele îl pot folosi pentru a
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acţiona în mod antreprenorial. Eforturile de marketing
antreprenorial afectează atât rezultatele financiare, cât şi
pe cele non-financiare.
Funcţia de marketing are un rol de iniţiator şi de
contribuitor la proiectele antreprenoriale. Marketingul se
poziţionează astfel în vederea recunoaşterii ameninţărilor
şi oportunităţilor externe, ajutând la transformarea lor în
schimbări inovative asupra portofoliului de produse şi
pieţe ale firmei. Cea mai importantă responsabilitate a
funcţiei de marketing este de a prospecta schimbările de
pe piaţă şi de a induce schimbare atât în organizaţie, cât
şi în mediul extern.
Marketingul a devenit o funcţie a companiei care
răspunde de elementele-cheie ale mediului pentru a ajuta
la realizarea tranzacţiilor. Pe de altă parte,
antreprenoriatul se concentrează în primul rând pe
crearea unor discontinuităţi în mediul extern, având ca
scop final realizarea de noi produse, noi pieţe, noi forme
de organizare şi noi surse pentru mărirea valorii oferite
clientului.
Pentru a evidenţia implicaţiile pe care le are
antreprenoriatul asupra funcţiei de marketing, vom
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prezenta principalele diferenţe
convenţional şi cel antreprenorial.

între

marketingul

„Marketingul este o funcţie a unei organizaţii şi
cuprinde un set de procese de creare, comunicare şi
distribuire a valorii pentru către clienţi, precum şi de
manageriere a relaţiilor cu clienţii astfel încât să se aducă
beneficii atât clienţilor cât şi acţionarilor” (AMA, 2004),
iar „Antreprenoriatul este un mijloc prin care se creează
valoare superioară pe piaţă, prin inovare de produs, de
proces şi inovare strategică astfel încât să se satisfacă
nevoile clienţilor la un nivel superior faţă de concurenţi”
(Miles şi Covin, 2002).
Dacă o firmă are o poziţie superioară pe piaţă în
raport cu concurenţii, rezultatele financiare ale acesteia
vor fi mai bune decât ale concurenților. Aşadar, pentru aşi reînnoi avantajul competitiv, o firmă trebui să caute
continuu noi oportunităţi pentru satisfacerea clienţilor,
prin inovare de produs, proces şi/sau strategică.
Există mai multe modalităţi prin care marketingul
se poate implica în procesul antreprenorial, dintre care,
cele mai importante sunt:
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1) Cercetare/analiză: reuneşte inteligenţă şi
potenţial şi evaluează factori-cheie ai pieţei.
2) Strategie: identifică trenduri şi dezvoltări
viitoare cu implicaţii asupra proiectelor.
3) Viziune: oferă creativitate, intuiţie şi
judecată în recunoaşterea oportunităţilor şi în
modalităţile de materializare a acestora.
4) Conducere: motivează materializarea
proiectelor.
5) Spirit de echipă: colaborare cu persoane
din alte arii de specialitate.
6) Resurse: oferă informaţii, capital uman şi
financiar pentru exploatarea oportunităţilor.
7) Rezolvarea problemelor: răspunde unei
anume întrebări sau provocări pe care o întâlneşte
echipa.
8) Coordonare: în toate activităţile necesare.
9) Negociere: realizează o pasarelă între
părţile implicate cu privire la ceea ce ar trebui să conţină
un proiect , scopul acestuia, durata şi resursele necesare.
10) Comunicare: ajută la depăşirea rezistenţei
interne şi la obţinerea sprijinului managerial.
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11) Manager al schimbării: supraveghează
direcţiile strategice, modificarea infrastructurii şi
antrenarea angajaţilor, precum şi reorientarea necesară
pentru a implementa noi iniţiative.
12)
Misionar:
motivează
şi
inspiră
managementul.
13)
Oportunism: reacţionează rapid la
dezvoltări urgente şi oferă noi direcţii de acţiune dacă
este necesar.
Aceste modalităţi prin care marketingul poate
interveni în cadrul procesului antreprenorial se pot
combina, rezultând cinci roluri ale marketingului în
cadrul acestui proces:
- rolul de iniţiator - marketingul chiar atrage
un eveniment antreprenorial, fie prin recunoaşterea unei
ameninţări sau oportunităţi din exterior, fie prin
identificarea unei nevoi interne.
- rolul de sponsor - marketingul este
principalul sponsor al iniţiativei, ajutând la acceptarea şi
implementarea acesteia, precum şi la procurarea
resurselor necesare.
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- rolul de manager - marketingul
direcţionează proiecte, adaptând aspecte-cheie pe
parcursul derulării acestora, susţinându-le şi ajutând la
implementarea lor.
- rolul de suporter - marketingul pune la
dispoziţie capital uman cu experienţă, precum şi planuri
de marketing adecvate strategiilor firmei.
- rolul de reactor - ajută la identificarea
punctelor slabe în ideile antreprenoriale, posibilităţi de
revizuire a planurilor şi oferă motivele necesare
acceptării sau respingerii unei idei.
Desigur că marketingul poate îndeplini mai multe
din aceste roluri în cadrul proceselor antreprenoriale.
Aceste roluri variază în funcţie de structura, cultura şi
situaţia în care se găseşte fiecare firma. Pe pieţele
concurenţiale, clienţii au o mare varietate de oferte de
bunuri şi servicii din care să aleagă. Schimbul în aceste
condiţii se bazează doar pe percepţia consumatorilor
asupra beneficiilor pe care le vor obţine în urma alegerii
uneia din oferte, în raport cu costurile pe care le suportă.
Alegerea va fi în favoarea firmelor care oferă o valoare
superioară costurilor suportate şi satisfac cel mai bine
nevoile tot mai complexe ale consumatorilor. Pentru ca o
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firmă să-şi reînnoiascăşi să-şi susţină pe piaţă avantajul
competitiv odată obţinut, ea trebuie să-şi stabilească şi
să-şi întreţină relaţiile cu clienţii pe termen lung.
Marketingul antreprenorial este cu siguranţă o
metodă prin care firmele pot realiza acest lucru. Firmele
care se angajează în procese de marketing antreprenorial
vor avea un avantaj în ceea ce priveşte procesul de
identificare, evaluare şi exploatare a oportunităţilor.
Totodată, o firma nu trebuie să inoveze doar pentru a
satisface nevoile explicite ale clienţilor actuali, ci trebuie
să-şi lărgească sfera procesului de inovare astfel încât să
descopere, să creeze, să evalueze şi să exploateze noi
oportunităţi de piaţă care să permită satisfacerea unor
nevoi latente ale clienţilor actuali şi potenţiali. Problema
cu care se confruntă firmele care se orientează spre client
este că pierd din vedere inovarea, pe o piaţă dinamică şi
din ce în ce mai complexă. Astfel, o firmă care practică
cu succes marketingul antreprenorial are capacitatea de a
construi şi păstra relaţii pe termen lung cu clienţii prin
intermediul unui proces de inovare eficient.
O firmă care încorporează procese de marketing
antreprenorial în activitatea sa:
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➢ Își va îmbunăți poziția competitivă prin
orientarea spre inovare şi clienţi;
➢ Va exploata mai eficient resursele pe care le
deține;
➢
Va
manageria
la
un
nivel
superioroportunitățile și riscurile din mediu.

7. Concluzii
După cele enunțate
anterior putem concluziona că un antreprenor de succes
trebuie să aibă un plan bine determinat, să facă analize
intense asupra a ceea ce urmează să livreze pe piața,
precum și a cererii care există din partea publicului țintă.
De asemenea, trebuie făcută o analiză atentă asupra
mediului concurențial în care urmează să intre, dar și o
previziune a modului în care el urmează să se modifice.
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