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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 
 

 

 

Din studii realizate la nivelul Uniunii Europene 

s-a descoperit că nu există un model complet omogen al 

educației antreprenoriale. Deși în Europa guvernanții au 

început să ia în serios această problemă și să o 
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remedieze, în România nu există programe educaționale 

în ceea ce privește educația antreprenorială. 

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 training-

uri 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.  

În urma acestor cursuri s-a urmărit crearea unor 

idei concrete și utile pentru înființarea unei afaceri. S-au 

urmărit o serie de cunoștințe, s-au evidențiat o serie de 

competențe și de atribute pentru a se ajunge la a pune în 

practică a ideilor prin creativitate, inovare și asumare. 
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Cunoștințe 

Înțelegerea economiei şi a mediului de afaceri 

Abilitatea de a identifica oportunitățile 

Înțelegerea eticii comerciale 

Înțelegerea procesului şi a procedurilor aferente 

înființării unei întreprinderi (de exemplu 

producție, gestionare, marketing) 

Competențe / cunoștințe 

Activitatea pe cont propriu şi in cadrul unei echipe. 

Identificarea şi evaluarea punctelor forte şi a 

punctelor slabe. 

Evaluarea riscurilor 

Planificarea şi gestionare proiectului 

Gestionare financiară 

Negociere şi reprezentare 

Punerea ideilor în practică 

CREATIVITATE, INOVARE, ASUMARE 

Atitudine/atribute personale 

Inițiativă, pro activitate, independentă, tenacitate, creativitate, inovare, 

motivarea in vederea realizării obiectivelor, responsabilitate 

(incluzând responsabilitate socială/o bună cetățenie), conducere. 
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2. IDEI 

TEORETICE 
 

 

A) Creativitatea 

Între multele încercări de a descrie creativitatea, este 

recunoscuta teoria psihologului englez Graham Wallas 

din cartea „Arta Gândului” – („The Art of Thought”), 

scrisă in 1926. Cartea nu se mai tipărește de foarte mult 

timp si puținele exemplare rămase se mai găsesc la 

câteva biblioteci publice, sau se vând cu sume foarte 

mari. 

Wallas a sintetizat patru stadii ale procesului creativ: 

pregătirea, incubarea, iluminarea si verificarea – etape 

care dansează într-o osmoză delicată între efortul 

conștient si cel inconștient. 

Pregătirea 
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In aceasta etapa problema este investigată si “răsucită pe 

toate fețele”, pe măsură ce autorul pregătește terenul 

pentru ceea ce vrea sa creeze. Are loc acumularea de 

resurse intelectuale, din care va elabora ideile noi. Etapa 

conține partea de cercetare, partea de planificare si partea 

de pregătire mentală. 

 

Incubarea 

In aceasta etapa are loc un proces inconștient, in care 

autorul nu face nici un efort legat de problema la care 

lucrează. Aici exista doua elemente divergente: aspectul 

negativ, că nu ne gândim la o problemă specifică, si 

aspectul pozitiv al proceselor mentale involuntare si 

inconstiente care au loc. Wallas scrie: “Evitarea 

voluntară a gândului conștient asupra unei anumite 

probleme poate lua două forme: perioada de evitare a 

gândurilor poate fi petrecută lucrând conștient la alte 

probleme, sau relaxându-ne in absenta oricărui gând 

conștient. In primul caz economisim timp si este varianta 

cea mai buna.” 

Alti autori – precum T. S. Eliot, Alexander Graham Bell, 

sau Lewis Carroll – au recunoscut ulterior valoarea si 

necesitatea stadiului incubației in procesul creator. 
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Wallas propune, de asemenea, o tehnica pentru 

optimizarea incubării ideilor, tehnica ce este confirmata 

de psihologia productivității: sa ne întrerupem in mod 

voluntar intervalele de munca si de concentrare pe o 

anumită problemă. “Putem obține rezultate mai bune 

dacă începem să lucrăm in paralel la mai multe 

probleme si le abandonăm succesiv pentru a trece la 

altele, decât dacă încercăm să terminăm o lucrare dintr-

un singur efort neîntrerupt.” 

Iluminarea 

Iluminarea este momentul de inspirație, gândul 

fulgerător pe care nu îl poate decide conștiința si pe care 

îl primește subconștientul, după ce toate elementele 

adunate in timpul etapei de pregătire au plutit libere in 

minte in timpul incubației. Toate aceste elemente sunt 

gata să se așeze într-o nouă formula iluminatoare. Însă 

aceasta iluminare nu poate fi forțată. 

“Dacă definim etapa iluminării ca pe eruperea 

instantanee a unei idei, este evident că nu o putem 

influența printr-un efort de voință. […] Ideea 

iluminatoare si potrivirea elementelor inițiale reprezintă 

punctul culminant al unor asocieri succesive si 

conexiuni, care ar fi putut să dureze un timp apreciabil 
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si care au fost probabil precedate de o serie de tentative 

nereușite. Seriile de asocieri eșuate pot sa dureze de la 

câteva secunde până la câteva ore. […] Câteodată 

conexiunile reușite par a fi făcute dintr-un singur pas, 

sau din mai mulți pași care sunt atât de rapizi, încât 

parcă se întâmplă instantaneu.” 

Verificarea 

In acest ultim stadiu se verifică validitatea ideii, care este 

adusă la o formă precisă. Ideea trebuie evaluată in mod 

conștient. Trebuie analizat rezultatul inspirației si trebuie 

deduse consecințele ideii iluminatoare. Toate acestea 

implica disciplină, atenție, voință si un efort conștient si 

consecvent. 

Probabil că cel mai important aspect al creativității este 

interconexiunea celor patru stadii si faptul ca nici una 

dintre ele nu poate exista separat de celelalte, deoarece 

creativitatea reprezintă un mecanism complex  format 

din mai multe părți aflate in continuă mișcare. 

“In avalanșa de gânduri zilnice, aceste patru stadii ale 

creativității se întrepătrund continuu, pe măsură ce ne 

confruntăm cu diverse probleme. Psihologul care face 

un experiment, sau omul de afaceri care își verifica 

dimineața corespondența – ar putea ca in același timp 
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sa “incubeze” o problema la care s-au gândit in urma 

cu doua zile. Ar putea, de asemenea, sa adune informație 

in stadiul de pregătire pentru o a treia problema, sau ar 

putea sa-si verifice concluziile într-o a patra problema. 

Chiar explorând o problema, mintea poate sa incubeze 

inconștient un aspect al ei, in timp ce este implicata la 

nivel conștient in pregătirea sau verificarea altui 

aspect.” 

 

B) Inovarea         

„Inovarea este un instrument specific 

antreprenorilor si se refera la mijloacele prin care aceștia 

valorifica schimbarea ca pe o oportunitate de a dezvolta 

o afacere diferita sau un serviciu diferit. Inovarea poate 
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fi privită ca o disciplină care poate fi învățată si pusă in 

practică” – Peter Drucker 

A transforma o idee într-un produs utilizabil pe o 

piața–țintă este foarte profitabil, dar implică un proces 

îndelungat si complex. Identificarea si înțelegerea acestui 

proces, precum si parcurgerea lui utilizând resursele 

disponibile, poate face diferența intre succes si eșec. In 

contextul in care cererea si consumul de produse si 

servicii sunt in creștere, companiile sunt din ce in ce mai 

supuse presiunilor de a face față schimbărilor specifice 

sectorului in care activează si de a-si dezvolta produsele 

existente sau de a crea unele noi. Există multe companii 

care întâmpină probleme mai ales in faza de dezvoltare, 

a trecerii de la un concept la produsul pe care să-l 

lanseze pe piață. Prin urmare, o înțelegere mai buna a 

procesului de inovare poate fi utila oricărei organizații in 

a depăși obstacolele cu care se confrunta si a-si mări 

oportunitățile de succes. 

PROCESUL DE INOVARE – DEFINIRE        

Este important a se înțelege care este diferența 

între invenție si inovare. O invenție presupune crearea a 

ceva nou, care nu a mai existat înainte pe piață, pe când 

inovarea implica îmbunătățirea unui concept sau a unei 
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idei existente, utilizând un proces care începe cu stadiile 

de dezvoltare a ideii, spre un produs viabil care poate fi 

comercializat. 

Procesul de inovare se poate defini ca aplicarea 

sau introducerea unei noi tehnologii sau metode de a 

face ceva care sa ajute o organizație sa rămână 

competitivă si sa răspundă cererilor clienților săi țintă. 

Procesul de inovare se desfășoară atunci când 

organizația rezolvă o problema existenta sau executa un 

proces actual, caracteristic activității companiei, într-un 

mod radical diferit, generând beneficii ridicate 

companiei si celor care sunt responsabili cu execuția 

procesului / beneficiarilor acestuia / ambelor părți. 

Introducerea unei secvențe complet noi într-un proces de 

producție existent care crește productivitatea, 

economisind totodată si resurse financiare si de timp, 

poate fi considerată un proces de inovare. 

In plus față de introducerea unei abordări sau 

tehnologii noi, procesul de inovare necesita alocarea de 

timp pentru o planificare detaliată, precum si suportul 

top-managementului. Procesul de inovare implică un 

grad de risc mai ridicat decât îmbunătățirile incrementale 
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si necesită un nivel ridicat de schimbări structurale si in 

cultura organizațională. 

- Stadiile procesului de inovare 

Pentru a reuși, orice organizație, indiferent de 

talia sa, trebuie sa urmeze o succesiune structurată de 

stadii in procesul de inovare.  

Vă prezentăm in continuare una dintre abordările 

structurii fazelor unui proces de inovare. 

1. Pregătirea 

Acest prim stadiu necesită concentrarea atenției 

asupra caracteristicilor, dinamicii si factorilor de 

influență din aria de afaceri in care compania dorește sa 

facă inovare: care este scopul inovării; ce competitori fac 

ceva in direcția inovării pe zona analizata; ce rezultate se 

doresc a fi obținute. 

2. Generarea 

Odată ce ați cercetat si înțeles contextul in care doriți sa 

faceți inovare, puteți începe sa veniți cu ideile care se 

potrivesc cu elementele pe care le-ați descoperit in faza 

anterioară si care sunt într-adevăr relevante pentru 

context. 
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3. Incubarea 

După ce ați dezvoltat câteva opțiuni, gândiți-va la ele si 

acordați-vă timp pentru a le procesa si a va face o idee 

mai clară despre acestea, despre utilitatea lor si modul in 

care le-ați putea integra in procesul de inovare. 

4. Evaluarea 

In aceasta faza, evaluați opțiunile create din mai multe 

perspective obiective. O abordare recomandată ar fi sa 

utilizați direcțiile identificate in faza de pregătire.  In 

acest fel, va puteți îndeplini scopul de a va încadra 

rezultatul inovării in contextul actual si puteți oferi 

clienților si tuturor părților interesate ceea ce au nevoie. 

5. Implementarea 

Reprezintă stadiul procesului de inovare cu cele mai 

multe provocări, începând de la cooperarea cu colegii, 

clienții, furnizorii si toate părțile implicate, până la 

transformarea unei idei bune in ceva care sa funcționeze 

spre beneficiul tuturor. 

 

- Managementul procesului de inovare  
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Managementul inovării poate fi definit ca o 

evoluție a managementului tradițional, cu principiile, 

procesele si practicile aferente sau ca o evoluție de la 

formele de organizare obișnuită si la modul in care este 

aplicat managementul. Pe scurt, managementul inovării 

schimbă fundamental modul in care managerii 

acționează.  

In mod obișnuit, activitatea managerilor include: 

 Stabilirea obiectivelor si a planurilor de acțiune; 

 Motivarea si alinierea eforturilor angajaților; 

 Coordonarea si controlul activităților; 

 Acumularea si alocarea resurselor; 

 Dobândirea si aplicarea cunoștințelor; 

 Construirea si consolidarea relaționării; 

 Identificarea si dezvoltarea talentelor. 

Într-o organizație de talie mare, singurul mod de a 

schimba modul in care lucrează managerii este 

reinventarea proceselor specifice companiei. Procesele 

de management, precum planificarea strategica, 

elaborarea bugetelor, managementul proiectelor, 

angajarea si promovarea angajaților, evaluarea 

personalului, comunicarea interna, dezvoltarea viitorilor 

lideri si managementul cunoștințelor, reprezintă rotițele 
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mecanismului care transforma principiile 

managementului in practicile de zi cu zi. Ele stabilesc 

tehnicile si acțiunile care definesc munca managerilor. In 

timp ce inovarea operațională se axează pe procesele 

companiei (aprovizionare, logistica, suport clienți, etc.), 

managementul inovării vizează procesele de 

management ale organizației. 

Organizațiile care urmează un proces structurat in 

inovare își reduc riscurile de eșec si își măresc gradul de 

înțelegere asupra problemelor cu care trebuie sa se 

confrunte. Cu toate acestea, trebuie sa fiți conștienți ca 

pe măsură ce înaintați din faza de prototip către cea de 

realizare a produsului final si a producției, costurile cresc 

in mod semnificativ. Inovarea necesita un echilibru atent 

intre risc si recompense in toate stadiile procesului, 

echilibru care va fi influențat de cultura organizațională. 

Procesul de inovare poate genera valoare atât pe plan 

intern (angajați sau organizația însăși), cat si pe plan 

extern (parteneri de afaceri, utilizatori finali sau clienți 

actuali). Valoarea rezultata din procesul de inovare poate 

include: 

 reducerea timpului de realizare a unui produs sau 

de furnizare a unui serviciu; 
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 creșterea numărului de produse fabricate sau de 

servicii furnizate într-un anumit interval de timp; 

 reducerea costurilor pe unitatea de produs 

fabricat sau serviciu furnizat. 

In plus, procesul de inovare poate genera îmbunătățiri 

semnificative in calitatea produselor sau in nivelul 

serviciilor. In concluzie, pentru a implementa un proces 

de inovare performant si eficient, este necesar ca 

organizațiile sa-si mărească semnificativ numărul de 

indicatori de performanță, in scopul de a avea controlul 

direcțiilor pe care trebuie sa le îmbunătățească pentru a 

obține rezultatele si livrabilele propuse. 

Competitivitatea ridicată presupune inovare 

continuă 

Dezvoltarea economică eficientă presupune un 

proces de modernizare continuă. Pe măsura dezvoltării 

lor, națiunile progresează din punct de vedere al 

avantajului lor competitiv şi al modalităților specifice de  

competiție. Urmărind modelul lui Porter, putem 

identifica trei etape ale competitivității economice. În 

cadrul primei etape, există economia bazată pe factori, în 

care factorii de producție primari cum ar fi forța de 

muncă ieftină şi accesul la resursele naturale sunt sursele 
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dominante ale avantajului competitiv. A doua etapă este 

economia bazată pe investiții, în care competitivitatea 

este rezultatul creșterii eficienței producției şi a 

îmbunătățirii calităţii bunurilor sau serviciilor produse. 

Cea de-a treia este economia bazată pe inovare, unde 

capacitatea de a realiza produse şi servicii inovatoare la 

limita tehnologiei globale, utilizând cele mai avansate 

metode, devine sursa dominantă a avantajului 

competitiv. 

Ierarhizarea inovării se întinde de la crearea de 

nou până la adoptarea acestuia  

Conform definiției OCDE, “Inovaţiile 

tehnologice cuprind atât produsele şi procesele noi cât şi 

modificările tehnologice semnificative ale acestora. O 

inovaţie se consideră implementată dacă a fost introdusă 

pe piaţă (în cazul inovării de produs) sau dacă a fost 

utilizată în cadrul unui proces de producţie (cazul 

inovării de proces). De aceea, inovaţiile presupun o serie 

de activităţi ştiinţifice, tehnologice, organizaţionale, 

financiare şi comerciale”. Procesul complet de inovare 

presupune crearea “noului” şi implementarea acestuia. 

Implementarea se poate realiza fie direct, fie prin transfer 

pe piaţa de cunoaştere. Lucrarea de faţă se va referi atât 

la procesul de creare cât şi la cel de adoptare a inovaţiei. 
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Inovarea înseamnă mai mult decât cercetare 

Analizele referitoare la inovare au evoluat de la 

viziunea liniară asupra procesului inovator spre viziunea 

sistemică, ce domină gândirea economică actuală. Chiar 

dacă ambele viziuni plasează cercetarea-dezvoltarea fie 

ca iniţiator, fie ca factor decisiv al procesului inovator , 

cele mai recente abordări tind să acorde o importanţă mai 

mare factorilor inovatori din afara cadrului de cercetare 

propriu-zisă şi chiar celor externi procesului tehnologic 

propriu-zis, precum şi unor aspecte legate de dinamica 

organizațională şi managerială. Aceasta accentuează, de 

asemenea, importanţa antreprenoriatului. 

Infrastructura de inovare asigură conexiunea dintre 

sistemul de cercetare şi cel de inovare, incluzând în 

special:  

• Incubatoarele, care asigură infrastructura de bază 

pentru firmele inovative nou înfiinţate;  

• Parcurile tehnologice, care oferă facilităţi pentru 

experimentare; 

• Piaţa cunoaşterii (incluzând transferul proprietăţii 

intelectuale şi transferul tehnologic). 
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Desigur, pot fi imaginate numeroase combinaţii între 

aceste elemente. 

 

C) Asumarea 

Asumarea riscurilor descrie într-o proporție 

foarte mare spiritul antreprenorial, iar pentru a porni si a-

ti susține propria afacere, trebuie sa-ti pui cariera, 

finanțele personale si chiar sănătatea mentala in joc. Cei 

mai mulți, vad in perspectiva de a putea face propriile 

decizii si de a fi responsabil de propriul destin ceva care 

merita cu adevărat. Însă, daca ai de gând sa fii un 
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antreprenor de succes, trebuie avute în vedere riscurile si 

provocările care vin odată cu aceasta alegere. 

1. Renunțarea la salariul sigur si constant 

Înainte de a se aventura in lumea afacerilor, 

antreprenorul va trebui să-și ia la revedere de la jobul 

actual si, in unele cazuri, de la carieră. Este totuși 

recomandat să-și facă si un plan de rezervă, in cazul in 

care lucrurile nu merg bine in afacerea pe care a început-

o. Pentru majoritatea antreprenorilor orice alegere este 

una riscanta, nu exista nicio garanție ca venitul personal, 

mai ales in primele luni va putea sa constituie o baza 

sigura. 

2. Sacrificarea capitalul personal 

Unii antreprenori sunt in măsură sa pornească o 

afacere cu asocieri bazate exclusiv pe finanțare externa, 

acest lucru însemnând ajutor din partea anumitor 

investitori, a subvențiilor guvernamentale, împrumuturi 

sau din campaniile de crowdfunding. Cei mai mulți însă, 

trebuie sa se descurce cu propriile conturi bancare si 

economii personale pentru a reuși sa înceapă un 

business. Poate nu va fi necesar sa își lichideze complet 

conturile, dar va trebui sa renunțe la sume destul de 
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importante, asta însemnând diminuarea siguranței lor 

financiare. 

3.  Se bazează-te pe fluxul de numerar 

Chiar daca au un card de credit, sa asiguri o suma 

constanta de bani care sa intre in acel cont poate fie 

extrem de dificil si de stresant. Există posibilitatea sa 

aibă un an profitabil si cu toate acestea sa se lupte cu 

necesitățile chinuitoare de zi cu zi. Facturile se pot 

strânge foarte repede, iar daca nu are suficiente venituri 

pentru a susține fluxul de numerar, este posibil sa 

rămână fără bani pentru salarii sau sa fie forțat sa ia din 

fondurile de urgenta. 

3. Estimează interesul publicului 

 

Nu contează câte teste sau cercetări face, nu va 

putea sa spună cu exactitate cat interes manifestă 
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publicul față de afacerea sa. Oamenii sunt oarecum 

imprevizibili, iar acest lucru îi poate da planurile peste 

cap. Chiar si atunci când majoritatea datelor par sa fie in 

favoarea sa, exista posibilitatea ca antreprenorul să 

supraestimeze interesul pentru compania ta. 

5. Au încredere într-un angajat cheie 

Când pornește prima oara o afacere, 

antreprenorul nu va avea o echipa completa de angajați 

care sa lucreze pentru firmă. In schimb va avea un grup 

mic si unit de oameni care vor lucra intens pentru a face 

lucrurile sa meargă. Va trebuie sa aibă încredere foarte 

mare in ei, mai ales daca au aptitudini speciale, greu de 

găsit si sunt dispuși sa înceapă cu un salariu mai mic 

decât standardul industriei. 

6. Pariază pe deadline-uri cruciale 

Începuturile sunt, prin natura lor, forțate sa 

pornească la termene stricte si riscante. Finanțele sunt 

fragile, iar investitorii sunt dornici sa vadă totul pus in 

mișcare iar banii sa vina cat mai repede. Ca urmare, 

antreprenorii sunt obligați sa atingă mai multe obiective, 

iar deadline-urile devin absolut critice. Este necesar ca 

antreprenorii  să fie pregătiți de nopți albe pline de griji, 
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in care vor încerca sa găsească soluții cat mai bune 

pentru a duce totul pana la capăt. 

7. Renunțare la timpul personal 

Antreprenorii trebuie sa fie conștienți ca vor  

petrece nenumărate ore încercând sa facă afacerea sa 

meargă si sa aibă succes, iar celelalte ore gândindu-se 

daca au făcut sau au omis sa faci ceva important. Iși vor 

pierde somnul, timpul personal si vor experimenta mai 

mult stres decât de obicei. 

Cu toate acestea, riscurile 

nu trebuie sa constituie o piedică 

în a transforma o persoană într-un 

antreprenor de succes. El trebuie 

să încerce sa vadă așa cum sunt: 

obstacole necesare pentru a 

realiza ceva cu adevărat important 

care îi va da satisfacție. Nu există 

nicio modalitate de a evita riscurile pe care le va înfrunta 

ca antreprenor, dar atunci când știe care sunt, va putea sa 

se pregătească pentru ele. 

 

D) Antreprenorul și creativitatea 



 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – 

Resurse umane competitive 

Titlul proiectului „Resurse umane si competitivitate pentru sectoarele economice cu 

potential competitiv” 

ID proiect: POCU/227/3/8/118464 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 

 

 
 

Asociația O Șansă Pentru Fiecare | C.U.I. 22246112 

25 

Un antreprenor adevărat trebuie să prezinte 

următoarele caracteristici: 

• Angajament: Un antreprenor trebui să se 

angajeze 100% în efortul său de a începe şi de a dezvolta 

o afacere. 

• Încredere: încrederea merge mână în mână cu 

angajamentul pe care şi-l asumă antreprenorul. Un 

antreprenor autentic trebuie să creadă în el însuși şi în 

ceea ce urmează să întreprindă în afacerea pe care şi-o 

propune.  Încrederea îi va da suficientă forță să facă față 

situațiilor dure care îl vor pune sub presiune. 

• Creativitatea: Antreprenorii trebuie să fie 

creativi prin natura lor. Ei trebuie să posede un talent de 

a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă decât 

majoritatea oamenilor, să fie inventivi pentru a putea 

îmbunătăți viața lor şi a altora. Creativitatea înnăscută a 

antreprenorilor autentici trebuie descoperită şi 

dezvoltată. Educația şi învățarea ocupă un loc 

fundamental în procesul de stimulare a creativității 

antreprenoriale. 

• Curaj: Un antreprenor trebuie să fie curajos 

pentru a face pasul de a se aventura pe cont propriu în a-

şi îndeplini un vis sau a pune în valoare pasiunea sa 

pentru un anumit domeniu. Un antreprenor curajos va 
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avea convingerea că succesul afacerii sale este posibil şi 

va inspira acest sentiment tuturor celor cu care se 

asociază în demersul său. 

• Colaborare: Antreprenorii se nasc lideri, dar 

sunt conștienți ca nu pot face totul singuri. Ei văd 

imaginea de ansamblu căutând în permanență să aducă 

alături de ei şi alte persoane / parteneri care împărtășesc 

viziunea lor şi pot deveni un 

element cheie al afacerii lor. 

Colaborarea cu diferite părți 

interesate de dezvoltarea 

afacerii lor (creditori, 

furnizori, clienți, concurenți) 

le va asigura o mai bună șansă 

de reușită în domeniul pe care 

şi l-au ales. 

Modele și metode de 

dezvoltare a creativității și 

inovării 

1. Brainstorming 

Brainstorming-ul sau „evaluarea amânată” ori 

„furtuna de creiere” este o metodă interactivă de 

dezvoltare de idei noi ce rezultă din discuțiile purtate 
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între mai mulți participanți, în cadrul căreia fiecare vine 

cu o mulțime de sugestii. Rezultatul acestor discuții se 

soldează cu alegerea celei mai bune soluții de rezolvare a 

situației dezbătute. 

Metoda „asaltului de idei” sau „cascada ideilor” 

are drept scop emiterea unui număr cât mai mare de 

soluții, de idei, privind modul de rezolvare a unei 

probleme, în speranța că, prin combinarea lor, se va 

obține soluția optimă. 

Calea de obținere a acestor idei este aceea a 

stimulării creativității în cadrul grupului, într-o 

atmosferă lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al 

amânării momentului evaluării. Altfel spus, participanții 

sunt eliberați de orice constrângeri, comunică fără teama 

că vor spune ceva greșit sau nepotrivit, care va fi apreciat 

ca atare de către ceilalți participanți. 

Interesul metodei este acela de a da frâu liber 

imaginaţiei, a ideilor neobişnuite şi originale, a părerilor 

neconvenţionale, provocând o reacţie în lanţ, 

constructivă, de creare a „ideilor pe idei”. În acest  sens, 

o  idee sau sugestie, aparent  fără legătură cu problema în 

discuţie, poate oferi premise apariţiei altor idei din partea 

celorlalţi participanţi. 
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Brainstormingul se desfăşoară în cadrul unei 

reuniuni formate dintr-un grup nu foarte mare (maxim 30 

de persoane), de preferinţă eterogen din punct de vedere 

al pregătirii şi al ocupaţiilor, sub coordonarea unui 

moderator, care îndeplinește rolul atât de animator cât şi 

de mediator. Durata optimă este de 20 – 45 de minute. 

Specific acestei metode este şi faptul că ea cuprinde două 

momente: unul de producere a ideilor şi apoi momentul 

evaluării acestora (faza aprecierilor critice). 

Aveți nevoie de calități de lider pentru a conduce 

o sesiune de brainstorming şi trebuie să fiţi fermi pentru 

a asigura respectarea formatului şi a regulilor de bază 

(spre exemplu critici şi discuţii în contradictoriu nu sunt 

permise). De asemenea trebuie să vă asiguraţi că 

participanții vor percepe deciziile ca aparţinându-le în 

întregime şi nu ca fiind impuse de facilitator. Rolul 

dumneavoastră este de a facilita luarea deciziilor în grup 

într-un mod creativ. 

Scopul unei ședințe de brainstorming este de a 

coopera în grup pentru definirea unei probleme şi pentru 

a găsi,  prin intervenție participativă, cea mai bună 

decizie de grup pentru un plan de acțiune în vederea 

rezolvării ei. 



 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – 

Resurse umane competitive 

Titlul proiectului „Resurse umane si competitivitate pentru sectoarele economice cu 

potential competitiv” 

ID proiect: POCU/227/3/8/118464 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 

 

 
 

Asociația O Șansă Pentru Fiecare | C.U.I. 22246112 

29 

 Regulile de desfășurare ale brainstorming-

ului sunt următoarele: 

• Cunoașterea problemei pusă în discuție şi 

a necesității soluționării ei, pe baza expunerii clare şi 

concise din partea moderatorului discuției; 

• Selecționarea cu atenţie a participanţilor 

pe baza principiului eterogenității în ceea ce privește 

vârsta, pregătirea, fără să existe antipatii; 

• Asigurarea unui loc corespunzător (fără 

zgomot), spaţios, luminos, menit să creeze o atmosferă 

stimulativă, propice descătuşării ideilor; 

• Admiterea  şi  chiar  încurajarea  

fomulării  de  idei  oricât  de  neobişnuite,  îndrăzneţe, 

lăsând frâu liber imaginației participanţilor, 

spontaneității şi creativității; 

• În prima fază, accentul este pus pe 

cantitate, pe formularea de cât mai multe variante de 

răspuns şi cât mai diverse; 

• Neadmiterea   nici   unui   fel   de   

evaluări,   aprecieri,   critici,   judecăţi   din   partea 

participanţilor sau a coordonatorului, asupra ideilor 

enunţate, oricât de neaşteptate ar fi ele, pentru a nu 

inhiba spontaneitatea şi a evita un blocaj intelectual; 
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• Construcţia  de  „idei  pe  idei”,  în  sensul  

că,  un  răspuns  poate  provoca  asociaţii  şi combinaţii 

pentru emiterea unui nou demers cognitiv-inovativ; 

• Programarea sesiunii de brainstorming în 

perioada când participanţii sunt odihniţi şi dispuşi să 

lucreze; 

• Înregistrarea discretă, exactă şi completă 

a discuțiilor de către o persoană desemnată special  să  

îndeplinească  acest  rol (sau  pe  bandă),  fără  a  

stânjeni  participanţii  sau derularea discuţiei; 

• Evaluarea este suspendată şi se va realiza 

mai târziu de către coordonator, cu sau fără ajutorul 

participanților; 

•  Valorificarea ideilor ce provin după 

perioada de „incubație” într-o nouă sesiune, a doua zi 

participanții putându-se reîntâlni. 

 

2.  ”Explozia stelară” 

Starbursting (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a 

exploda), este o metodă nouă de dezvoltare  a  creativității,  

similară  brainstormingului.  Începe  din  centrul  conceptului  

şi  se împrăștie în afară, cu întrebări, asemeni exploziei 

stelare. 



 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – 

Resurse umane competitive 

Titlul proiectului „Resurse umane si competitivitate pentru sectoarele economice cu 

potential competitiv” 

ID proiect: POCU/227/3/8/118464 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 

 

 
 

Asociația O Șansă Pentru Fiecare | C.U.I. 22246112 

31 

OBIECTIVE: Formularea de întrebări si realizarea de 

conexiuni intre ideile descoperite de copii in grup prin 

interacțiune si individual pentru rezolvarea unei probleme. 

MATERIAL: O stea mare, cinci stele mici de culoare 

galbena, tablouri, ilustrații jetoane, siluete, tabloul “Explozia 

stelara” 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA METODEI: 

1. Cursanții așezați in semicerc propun problema de 

rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau se desenează ideea 

centrală. 

CE? 

CINE? UNDE? 

DE 

CE?  
CÂND? 
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2. Pe cele 5 steluțe se scrie câte o întrebare de tipul: 

CE? CINE? UNDE? DE CE? CAND? iar cinci cursanți din grupa 

extrag cate o întrebare. Fiecare cursant din cei cinci isi alege 

cate trei-patru colegi organizându-se 

astfel in cinci grupuri. 

3. Grupurile cooperează in 

elaborarea întrebărilor. 

4. La expirarea timpului, cursanții 

revin in semicerc in jurul steluței mari si 

comunica întrebările elaborate, fie un  

reprezentant al  grupului, fie  individual, in funcție  de  

potențialul grupei/grupului. Cursanții celorlalte grupuri 

răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări. 

5. Se apreciază întrebările cursanților, efortul 

acestora de a elabora întrebări corecte precum si modul de 

cooperare si interacțiune. 

Organizată în grup, starbursting facilitează 

participarea întregului colectiv, stimulează crearea de 

întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă 

construcția de idei pe idei. 
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3. Metoda Pălăriilor Gânditoare 

Este o tehnică interactivă, de stimulare a 

creativității participanților care se bazează pe 

interpretarea de roluri în funcție de pălăria aleasă. Sunt 6 

pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roșu, 

galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi 

aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum 

consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanții 

sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu 

rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care 

definește rolul. 

Sunt  6  pălării  gânditoare,  fiecare  având  câte  

o  culoare:  alb,  roşu,  galben,  verde, albastru şi negru. 

Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel 

rolul precis, aşa cum consideră mai bine. 

 

 

 

4. ”Caruselul” (sau Metoda Graffitti) 

Metoda presupune parcurgerea următoarelor 

etape: 
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 cursanții sunt împărțiți în grupuri de câte 3 – 4 

persoane. Aceștia lucrează la o problemă, la o întrebare 

ce se poate materializa într-un poster. Posterul poate fi 

descriptiv sau utilizându-se un organizator grafic, tabel, 

colaj sau desen. Când vă hotărâți să organizați o lecție 

utilizând modelul graffitti, asigurați-vă că dispuneți de 

materialele necesare. Obligatoriu coala pe care se 

realizează posterul are formatul minim A3.  

 posterele se afișează pe pereții sălii de predare, 

aceasta transformându-se, la modul figurat, într-o 

„galerie de artă, muzeu etc.”; 

 fiecare echipă vine în fața propriului poster, iar la 

semnalul profesorului se deplasează în sensul acelor de 

ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de 

vizitatori sau critici. Rolul deplasării nu este numai acela 

de a urmări soluțiile propuse de colegi, ci şi acela de a 

consemna completările, întrebările, observațiile lor vis-à-

vis de acestea. Întotdeauna atrageți atenția elevilor 

asupra faptului că ei nu au voie să facă referiri jignitoare 

la adresa colegilor sau să interpreteze forma posterelor, 

ci exclusiv  conținutul acestora. Nu se vor folosi 

observații de genul: „Aţi scris frumos/urât!”, „Bravo!”, 

„Felicitări!” etc.; 

 după ce se încheie „turul galeriei”, grupurile 

revin la locul inițial şi îşi reexaminează posterele prin 
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prisma observațiilor colegilor. Acest moment al lecției 

este echivalent cu fixarea cunoștințelor din lecția 

tradițională, deoarece cursanții îşi lămuresc unele 

probleme apărute pe parcursul derulării lecției, discutând 

cu ceilalți colegi. În această etapă, rolul profesorului este 

acela de a coordona desfășurarea discuțiilor şi de a oferi 

informații suplimentare, acolo unde este cazul. 

5. Metoda “Multi-voting” 

Metoda este o tehnică de luare a decizie în grup 

prin reducerea unei liste de obiecte la un număr ușor de 

urmărit şi administrat prin folosirea unei tehnici 

structurate de vot. Această listă scurtă identificată este 

importantă pentru a putea ușura procesul de decizie. 

Pașii: 

Pasul 1: elaborarea unei liste largi de itemi 

dezvoltați pe baza unei metode de tip brainstorming sau 

altă tehnică de generare de idei; 

Pasul 2: se asociază o literă fiecărui item din lista 

de la primul pas; 

Pasul 3: Votarea se face astfel: 

–   Fiecare participant va alege din listă o treime, 

maxim jumătate din itemi considerați de el importanți; 
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–   Se poate merge pe 1 vot / 1 item de participant 

sau de voturi multiple; 

–   Votul poate fi închis sau deschis; 

 Pasul 4: Numărarea voturilor şi eliminarea 

itemilor cu mai puține voturi: 

– Se vor elimina acei itemi care nu au întrunit 

suficiente voturi (dacă grupa va avea mai mult de 15 

cursanți se vor elimina acei itemi cu mai puțin de 4 

voturi); 

Pasul 5: Se repetă procedura de votare pe lista 

scurtă de itemi obținută prin metoda prezentată până 

când lista de itemi este redusă suficient de mult pentru a 

putea clarifica decizia. 

 

 

 

 

 

6. Masa rotundă, interviul de grup şi studiul de 

caz 
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Discuțiile se ţin în grupuri mici, de obicei la o 

“masă rotundă” sau în formă circulară (scaunele aşezate 

în formă de cerc). Participanții vor discuta o anumită 

temă sau problemă. Temele şi problemele de discuție 

trebuie scrise. Sunt utilizate adesea întrebări pentru a axa 

discuția pe tema dată. Moderatorii pot fi aleși înainte de 

discuție, pentru  a  pregăti  şi  prezenta  materiale  

documentare  suplimentare  pe  temele  puse  în discuție. 

Moderatorii pot fi voluntari din cadrul grupului. Discuția 

poate fi limitată la un interval scurt de timp, apoi, prin 

rotație, li se poate permite tuturor participanților din grup 

să îşi exprime opinia referitor la temele de discuție la 

care doresc să participe. Participanții pot fi de asemenea 

repartizați la un anumit grup în funcție de obiectivele 

unei tehnici. Ideile principale ale discuției pot fi 

prezentate de moderator sau de secretar. 

Pe lângă toate aceste metode de a lua decizii în 

cadrul unei firme mai pot fi enumerate metodele: 

incidentului critic, Philips 6-6, tehnica 6/3/5, controversa 

critică, tehnica acvariului, tehnica focus – grupului, 

metoda „patru colțuri”, metoda frisco, sinectica, buzz-

groups, metoda delphi, metoda ciorchinelui și discuția 

panel.  
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3. Concluzii  
Din cele expuse mai sus se poate înțelege că un 

antreprenor de succes trebuie să fie creativ, inovativ, 

responsabil de ceea ce face și să-și asume tot ce se 

întâmplă în cadrul firmei sale.  

Totuși, cel mai mult contează să organizeze 

ședințe cu persoanele angajate. Cu ajutorul acestei 

metode de a găsi soluții în diverse probleme poate afla 

opiniile, și chiar soluțiile de la persoanele direct 

implicate în acțiune. În plus, de multe ori se întâmplă ca 

rezolvările să vină de progresiv, de la o idee la alta. 



Contact
osansapentrufiecare@gmail.com

0332 434 519

Bulevardul Nicolae Iorga, nr 19, 

clădirea Avisso


	Page 1
	Page 2



