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COMPETENŢE ANTREPRENORIALE 

Partea I 

I. INTRODUCERE 

 

Aceste competenţe se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici 

intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a 

manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa 

lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i 

capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai 

specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta 

trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare. 

Cunoştinţele necesare includ capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi 

personale, profesionale şi/sau de afaceri, cuprinzând o frescă a problematicii, care să arate 

contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează, cum ar fi o bună cunoaştere a mersului economiei, 

a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o organizaţie. Indivizii 

trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a spiritului întreprinzător şi de faptul că 

pot fi un exemplu de bine, cum ar fi comerţul cinstit sau acţiunile sociale. 

Deprinderile se raportează la managementul de proiect proactiv (incluzând, de ex., capacitatea 

de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi 

înregistra), reprezentare efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea de a lucra atât individual, 

cât şi în colaborare cu echipa. Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a 

evalua şi de a-şi asuma riscuri, dacă apar, şi când ele sunt justificate, este esenţială. 

O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa 

personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru. 

Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare în a veni în întâmpinarea 

obiectivelor, daca există scopuri personale şi ţinte comune cu alte persoane, inclusiv la locul de 

muncă. 

 

Antreprenorul este caracterizat de creativitate, inclinatia spre a descoperi / inventa 

lucruri noi si este modelul perfect de vizionar cu initiativa de afaceri. Totodata, este persoana 
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care intelege ca riscurile sunt necesare si nu pot fi evitate daca vrei sa ajungi undeva. Ele pot fi 

insa controlate. Exista insa si parti proaste ale antreprenorilor, parti care pot face ca o firma sa 

nu exceleze. Una dintre aceste parti proaste este reprezentata, in mod paradoxal, de multitudinea 

de idei. Exista cazuri in care antreprenorul nici nu a apucat sa puna in aplicare o idee ca, imediat, 

ii vine o alta, care pare si mai buna decat precedenta. Din aceasta cauza exista riscul ca idei 

bune, viabile, sa nu fie duse la bun sfarsit, sa nu se materializeze din cauza frecventei ridicate 

de idei care par bune. Se cunosc destui antreprenori care au recunoscut ca au o problema cu 

aceste idei. Ca o ultima caracteristica a antreprenorului as putea mentiona entuziasmul. Absolut 

toti antreprenorii sunt persoane entuziaste. Sunt entuziasmate de tot ceea ce fac si prin acest 

entuziasm inspira incredere angajatilor, asociatilor sau finantatorilor. Au acea sclipire pe care 

oamenii cu ceva experienta in lucrul cu oamenii o recunosc din momentul in care acea persoana 

intra in camera. 

 

Producatorul este cel care preia un proiect si duce lucrurile la capat, o persoana extrem 

de organizata care nu pierde timp chestionand alternative ci preia resursele si urmareste cat mai 

atent procesul de productie astfel incat rezultatul sa fie cel dorit. In schimb producatorului ii 

lipseste initiativa si, in general, isi asuma cat mai putine riscuri. 

 

Un integrator este o persoana care are o inclinatie deosebita pentru lucrul cu oamenii, 

si, desi nu este o persoana absolut necesara in firma, exista momente in care un astfel de om 

poate salva o societate. Si cand spun asta ma gandesc in primul rand la tot ce tine de 

managementul schimbarii, de reorganizarea unei firme etc. Integratorul este cel care are 

abilitatea de a intelege si de a lucra cu sisteme mari; vine, studiaza sistemul, propune solutii si 

pleaca. Este o persoana care e destul de greu acceptata de fondatorii unei firme, mai ales din 

cauza orgoliului de care “beneficiem” cu totii. Vezi ideea foarte vehiculata in Romania: “eu am 

facut firma asta; nimeni nu cunoaste firma asta mai bine ca mine; daca eu nu o pot face mai 

buna nimeni nu poate”. 

  

Managerul sau administratorul unei firme ar trebui sa fie persoana care vine ca angajat 

intr-o firma care deja are capacitatea de a functiona fara ca fondatorul sa mai fie prezent. Un 

manager trebuie sa fie un bun gestionar de resurse, un om care respecta regulile si care se 
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asigura ca manualul de proceduri este respectat. Nu este necesar ca managerul sa fie un vizionar 

si nici nu are nevoie de intiativa de afaceri. In schimb el trebuie sa fie mult mai bine pregatit 

decat un antreprenor. 

 MANAGER, LIDER SI/SAU ANTREPRENOR?! 

 

Manager 

Definitie: 

Specialist in domeniul managementului, conducator de intreprindere, persoana care aplica 

principiile si tehnicile managementului, adica este implicata in administrarea unei organizatii 

cu autoritate in folosirea, combinarea si coordonarea resursei lor umane, financiare-materiale si 

informationale cu scopul obtinerii rezultatelor orite(urmarite). 

Diferenta dintre cele doua notiuni: 

 

Antreprenor: 

In primul rand, antreprenorul are ideea de afacere si pune afacerea propriu-zisa pe picioare. Are 

simtul riscului, stiind sa castige, dar sa si piarda. Este considerat a fi un "creator" avand idei 

inovatoare in permanenta. Antreprenorul este cel care renunta la viata sociala si alte obligatii 

pentru a se dedica in totalitate afacerii sale. Este pasionat de munca sa, tocmai de aceea aceasta 

ocupa primul loc in viata sa.  

 

Manager: 

De cealalta parte, managerul ajuta la mentinerea afacerii pe piata. Este mai calculat, evitand 

riscul la maxim. Este "administratorul" firmei, evita destabilizarea sistemului si isi creeaza 

"retele" de cunoscuti de pe urma carora "profita" mai apoi. La fel ca antreprenorul, managerul 

trebuie sa cunoasca foarte bine afacerea, si piata pentru care firma respectiva emite servicii. 

Foarte rar se face o diferentiere clara intre aceste doua calitati. De cele mai multe ori sunt 

bagati la gramada in categoria “om de afaceri”. 

- Antreprenor e cel care are ideea, gaseste resurse si o pune in practica. 

Manager e acela care, o data lansata afacerea, o mentine, ca afacere. 

- Antreprenorul are un simt al riscului apropiat de nebunie. 

Managerul este o persoana hiper-rationala si evita pe cit posibil riscul. 
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- Antreprenorul creeaza. 

- Managerul gestioneaza. 

- Antreprenorul e cel care aduce ceva nou intr-un loc unde inainte nu exista nimic. 

Managerul e cel care se asigura ca noutatea nu va afecta in mod negativ firma, iar daca simte 

ca da, o va evita. 

Daca antreprenorul actioneaza sau foloseste resurse ale unui sistem deja format (incearca sa 

extinda un business, de exemplu) e foarte posibil sa-l destabilizeze grav. Principala sa 

prioritate este sa-si puna ideile in practica. 

Rolul managerului este sa evite destabilizarile sistemului si sa-l mentina in parametrii indicati 

de functionare. Principala sa prioritate este sa mentina sistemul, impotriva oricaror incercari 

de modificare. 

Antreprenorul va face orice pentru a gasi resursele necesare punerii in practica a ideii sale. 

Daca pentru asta va trebui sa-si sacrifice environmentul social (sa se certe cu prietenii, 

nevasta, etc) o va face. 

Managerul, fiind cel care prin definitie, obtine rezultate prin intermediul celorlalti, va face 

orice pentru a-si crea un environment social favorabil. Se va asigura intotdeauna ca in spatele 

sau se formeaza o echipa pe care o poate controla. 

 Iar cand aceasta lupta se da nu intre doua persoane, fiecare capabile de argumente solide, ci 

intre doua fatete ale aceleiasi personalitati, lucrurile tind sa scape de sub control. 

 

 

II. INFIINTAREA UNEI FIRME – CADRU LEGISLATIV 

       

1. CADRUL LEGISLATIV 

  

      Obiective de referinta: 

             -cadrul legislative 

             -infiintarea unei organizatii 

             -intreprinderile mici si mijlocii 
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 Entitatile  care desfasoara activitate economica (in scopul obtinerii de profit) pot 

functiona ca: 

                   -persoane juridice, ceea ce presupune un cadru organizat, o forma de asociere a 

uneia sau mai multe persoane 

                   -persoane fizice autorizate pentru activitati independente  

 

 Organizatiile persoane juridice sunt entitati denumite generic  societati si functioneaza 

conform Legii nr 31/1990 privind functionarea societatilor comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 Societatile comerciale se pot infiinta si functiona in urmatoarele forme juridice: 

 -societati in nume colectiv 

 -societati pe actiuni 

 -societati cu raspundere limitata 

 -societati in comandita simpla 

 -societati in comandita pe actiuni 

Delimitarea formelor de organizare, din punct de vedere juridic, consta in:  

       -societali in nume colectiv (SNC) - obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul 

societatii si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor; 

       -societati in comandita simpla (SCS) - in care asociatii sunt de doua categorii:  

- comanditati - raspund solidar si nelimitat si administreaza societatea; 

- comanditari - raspund numai cu aportul propriu si nu participa la administrarea 

societatii; 

       -societati in comandita pe actiuni (SCA) - au aceleasi caracteristici cu SCS, dar partile 

comanditarilor sunt separate in actiuni, ca titluri de valoare negociabile; 

       -societati pe actiuni (SA) - obligatiile sociale sunt garantate de patrimoniul social, iar 

actionarii sunt obligati sa raspunda in limita capitalului subscris, exprimat in actiuni; 

-societati cu raspundere limitata (SRL) - obligatiile sociale sunt garantate cu 

patrimoniul social, iar asociatii, in numar limitat, raspund la limita capitalului subscris, exprimat 

in parti sociale. 
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2. INFIINTAREA UNEI SOCIETATI. 

2.1.Actul constitutiv 

         Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de 

societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se 

constituie prin contract de societate si statut. 

         Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure 

persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul. 

        Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act 

constitutiv. 

        Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de 

asemenea, act constitutiv. Denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si 

contractul de societate si/sau statutul societatii. 

        Actul constitutiv se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de 

fondatori si se incheie in forma autentica. 

 

 CONTINUTUL CADRU AL ACTULUI CONSTITUTIV 

 

          -pentru SNC, SCS, SRL: 

   a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane 

fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in 

comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati; 

   b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; 

   c) obiectul/obiectele de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii 

principale, definite conform "Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN". 

Definirea CAEN presupune: 

    -un cod CAEN format din 4 caractere numerice 

    -denumire CAEN 

   d) capitalul social* subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar 

sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa 

integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si 
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valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat 

pentru aportul sau; 

   e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane 

fizice ori juridice, puterile ce li s -au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau 

separat; 

   f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; 

   g) sediile secundare sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara 

personalitate juridica , atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru 

infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; 

   h) durata societatii; 

   i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. 

 

      -pentru societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni 

   a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia actionarilor, persoane 

fizice; denumirea, sediul si nationalitatea actionarilor, persoane juridice. La societatea in 

comandita pe actiuni se vor arata actionarii comanditari si actionarii comanditati; 

   b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; 

  c) obiectul/obiectele de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii 

principale, definite conform "Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN". 

Definirea CAEN presupune: 

    -un cod CAEN format din 4 caractere 

    -denumire CAEN. 

   d) capitalul social* subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de 

fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede 

altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare; 

   e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul 

actiunilor acordate pentru acestea; 

   f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la 

purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si 

drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; 
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   g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, 

persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia 

pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa 

le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate 

unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care 

reprezinta si administreaza societatea; 

   h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane 

fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice; 

   i) clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii; 

   j) durata societatii; 

   k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor; 

   l) sediile secundare sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara 

personalitate juridica , atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru 

infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; 

   m) avantajele rezervate fondatorilor; 

   n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni; 

   o) operatiunile incheiate de actionari in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta 

urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni; 

   p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii 

*Capitalul social subscris asigura societatii nou infiintate resursele (mijloacele)  economice 

necesare inceperii activitatii, valoarea minima a capitalului social fiind reglementata de lege.  

Capitalul social al unei societati pe actiuni este exprimat in actiuni, cel al unei societati 

cu raspundere limitata in parti sociale. Fiecare actiune sau parte sociala are o valoare unica 

denumita valoare nominala, participarea actionarilor sau asociatilor la formarea capitalului 

social fiind determinata de numarul de actiuni/parti sociale subscrise. 

Capitalul social = nr.act/parti sociale  x  valoarea nominala 

              “actiunea” este un titlu de valoare negociabil si transmisibil, care confera detinatorului 

drepturi in capitalul societatii emitente. 

    “partea sociala” este un titlu transmisibil, care confera detinatorului drepturi in 

capitalul societatii de la care o detine 
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2.2.INMATRICULAREA SOCIETATII 

In termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv, fondatorii sau 

admnistratorii societatii, ori un imputernicit al acestora, vor cere inmatricularea societatii in 

registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. 

Cererea va fi insotita de: 

a) actul constitutiv al societatii; 

b) dovada efectuarii varsamintelor de capital, corespunzator  conditiilor prevazute in 

actul constitutiv; 

c) actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele 

figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; 

d) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de 

asociati; 

e) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca 

indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. 

Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie 

de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, 

in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita 

avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau 

autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea 

societatii. 

          Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul 

comertului se exercita de justitie printr -un judecator delegat.. 

In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, 

pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea 

societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea 

privind acest registru. 

Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv. 

           Societatea comerciala este persoana juridica romana de la data inmatricularii in registrul 

comertului. 

          Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data la care incheierea 

judecatorului delegat a devenit irevocabila. 
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           Odata cu efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegat se comunica, din 

oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala partilor, cu mentionarea 

numarului de inmatriculare in registrul comertului. Numarul de inmatriculare in registrul 

comertului este de forma: 

                            Jnr.*/numar de ordine in registru/data  inmatricularii 

   *numar care corespunde judetului ( de exemplu pentru municipiul Bucuresti este J40/…. 

 Registrul comertului elibereaza noii societati si un "Certificat de inregistrare" in care 

sunt mentionate: 

          -denumirea sociatatii 

          -adresa sediului principal 

          -codul si denumirea CAEN a activitatii principale 

          -codul unic de inregistrare, atribuit cu ocazia inmatricularii 

          -numarul de inregistrare in registrul comertului 

          Registrul comertului comunica, de asemenea, si administratiei financiare in raza careia 

se afla sediul societatii, pentru evidenta fiscala. Aceasta se realizeaza prin completarea 

formularului 010 – Declaratie de inregistrare fiscala (Anexa1), in care sunt mentionate 

optiunile peivind obligatiile fiscale referitoare, in principal, la: 

     -inregistrarea in scopuri de TVA 

     -forma de impozitare (impozit pe profit sau impozit pe venit) 

     -data de la care va avea personal angajat, cu mentionarea obligatiilor fiscale legate de 

personal 

Observatii 

  1-optiunea pentru impozitul pe venituri se poate exprima de societatile care indeplinesc 

conditiile prevazute in "Codul fiscal" pentru a fi incadrate in categoria “microintreprinderilor", 

astfel:  

      -are 1 pana la 9 salariati, inclusiv 

      -a incheiat exercitiul financiar cu venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 

euro (la inregistrare estimeaza realizarea unor venituri care se incadreaza acestei valori) 

       -capitalul social este detinut de personae, altele decat statul sau autoritatile locale 
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       -veniturile nu provin din urmatoarele activitati: domeniu bancar, asigurarilor si 

reasigurarilor, pietelor de capitaluri (cu exceptia intermedierilor), consultantei si 

managementului 

    2 –societatea devine "societate inregistrata in scopuri de TVA" la data inscrisa in certificatul 

de inregistrare fiscala in scopuri de TVA, eliberat de Administratia financiara teritoriala. In 

acest certificat este mentionat si codul de inregistrare in scopuri de TVA care este egal cu codul 

unic de inregistrare, dar cu atasarea atributului de evidenta fiscala "RO" 

    3 -unitati inregistrate in scopuri de TVA - unitati economice care colecteaza TVA pentru 

buget 

        -unitati neinregistrate in scopuri de TVA - unitati economice care nu colecteaza TVA 

pentru buget 

 

III. INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII 

Definirea intreprinderilor mici si mijlocii este prevazuta in "Legea 346/2004 privind stimularea 

infiintarii IMM-urilor".  

          Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice si 

autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, 

in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice 

care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit 

dispozitiilor legale in vigoare.  

            Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii:  

a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; 

b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau 

detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei 

situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active 

circulante plus cheltuieli in avans. 

     Intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati si 

de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, in urmatoarele categorii: 

  a) microintreprinderi - au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau 

detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei; 
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   b) intreprinderi mici - au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta 

sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei; 

   c) intreprinderi mijlocii - au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala 

neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc 

echivalentul in lei a 43 milioane euro. 

             Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, 

autoritatile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, in cadrul 

competentei lor, au obligatia sa elaboreze politici si sa asigure masuri si actiuni menite sa 

contribuie la protectia intreprinderilor mici si mijlocii in raporturile lor cu statul, in special prin 

simplificarea procedurilor administrative si prin prevenirea cresterii nejustificate a costurilor 

legate de conformarea acestora fata de reglementarile in vigoare. 

           In acest sens sunt prevazute urmatoarele facilitati: 

           -accesul la servicii publice si la active apartinand regiilor autonome, companiilor 

nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 

           -accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii 

           -servicii de informare, asistenta si consultanta 

           -stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare 

           -formare profesionala 

        La nivel guvernamental, exista programe de sprijinire a IMM-urilor, prin: 

➢ facilitarea accesului la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii prin elaborarea si 

implementarea de instrumente si scheme financiare de tipul: 

   - alocatii financiare nerambursabile, acordate intreprinzatorilor la infiintarea 

intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea completarii capitalului necesar pentru initierea 

afacerii; 

  - ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru 

realizarea investitiilor in sectorul productiv si servicii;  

   - constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investitii si capital de risc in sprijinul 

intreprinderilor mici si mijlocii;  

   - scheme de creditare cu dobanda redusa;  

   - alte scheme si instrumente financiare;  

➢ imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de 
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sprijin financiar si asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, 

asigurarea fundamentelor informationale necesare in vederea elaborarii de proiecte 

viabile de catre intreprinzatori; 

➢ promovarea investitiilor straine la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii; 

➢ asigurarea resurselor financiare pentru cofinantarea si utilizarea eficienta a ajutorului 

financiar din partea Uniunii Europene si a altor donatori interni si internationali, 

amplificarea participarii intreprinderilor mici si mijlocii romanesti la programe 

comunitare pe baza principiului transparentei si imbunatatirea ofertei de servicii pentru 

intreprinderile mici si mijlocii in vederea cresterii performantelor acestora in afaceri;  

➢ facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanta, consiliere si asistenta 

tehnica pentru potentialii intreprinzatori care initiaza o afacere, pentru intreprinderile 

nou-infiintate si pentru intreprinderile mici si mijlocii existente, potrivit nevoilor 

acestora;  

➢ imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii despre piata si 

servicii de marketing, financiare si informatice;  

➢ elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative si alte lucrari 

necesare desfasurarii activitatii intreprinderilor mici si mijlocii;  

➢ facilitarea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe piata 

interna si externa, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piata, 

realizarea de materiale informative, de reclama si publicitate, participarea la targuri, 

expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestari, in tara sau in strainatate;  

➢ dezvoltarea cooperarii interne si internationale si stimularea crearii parteneriatelor de 

afaceri in domenii de interes pentru intreprinderile mici si mijlocii;  

➢ sprijinirea si stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare, inovare si transfer 

tehnologic;  

➢ stimularea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la comertul electronic, prin 

sprijinirea acestora in consolidarea capacitatii lor tehnologice informationale, in scopul 

promovarii afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice;  

➢ sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru imbunatatirea calitatii produselor si 

serviciilor si pentru introducerea sistemelor de standardizare si certificare a calitatii 

conform normelor Uniunii Europene;  
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➢ sprijinirea centrelor de consultanta si management al informatiilor, a organizatiilor de 

reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor infiintate in scopul 

sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel regional si 

national, prin cresterea potentialului lor institutional, material si uman, in vederea 

diversificarii, specializarii si perfectionarii activitatilor pe care acestea le desfasoara, 

pentru imbunatatirea climatului de afaceri, stimularea crearii de noi intreprinderi mici 

si mijlocii si sprijinirea dezvoltarii acestora;  

➢ alte obiective si masuri cuprinse in programele aprobate de Guvern.  

 

IV.  STABILIREA NECESITĂŢILOR DE EDUCARE ŞI INSTRUIRE A 

ANTREPRENORILOR 

 

1. Antreprenorul de tip A (universal sau complet).  

Acesta posedă o bună pregătire economică şi tehnică, manifestând o capacitate ridicată 

de înţelegere a problemelor antreprenoriale. El demonstrează o disponibilitate de adaptare la 

mediu, urmărind diversificarea afacerii. 

Obiectivele urmărite sunt obţinerea de bani şi un stil de viaţă bogat în satisfacţii 

personale. Temperamentul care corespunde cel mai des acestui antreprenor este temperamentul 

coleric. Aceşti antreprenori sunt cei mai performanţi din punct de vedere economic. 

2. Antreprenorul de tip B (dinamic sau pionier).  

Este creativ, manifestǎ disponibilitate spre asumarea riscului, se adaptează bine la 

schimbările din mediul antreprenorial. Acestor antreprenori le corespunde temperamentul 

sangvinic. Urmăreşte penetrarea pe piaţă şi dezvoltarea producţiei. Sunt dinamici. Urmăresc 

aceleaşi obiective ca şi antreprenorul de tip A (câştig bănesc, stil de viaţă bogat în satisfacţii 

personale). 

Ca performanţe sunt situaţi pe locul doi, după tipul A. 

 

 

3. Antreprenorul de tip O (organizatorul).  
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Acordă o atenţie majoră aspectelor organizatorice. Îşi bazează deciziile şi acţiunile pe 

raţionamente profunde. Acţiunile desfăşurate sunt gândite cu atenţie. Posedă un puternic spirit 

organizatoric. 

Acordă importanţă egală opţiunilor de diversificare, modernizare a producţiei şi 

penetrare pe noi pieţe. 

Ca obiective de prim ordin sunt realizările unor scopuri de natură familial-

antreprenorială. Corespunde tipului de temperament melancolic. 

4. Antreprenorul de tip R (rutinier, clasic).  

Se caracterizează prin prudenţă apreciabilă. Deciziile şi acţiunile sale sunt de mică 

amploare. Nu urmăreşte să dezvolte o firmă puternică şi dinamică. Orientarea strategică 

predilectă este diversificarea. Ca performanţă se situează pe ultimul loc. Temperament - 

flegmatic. 

Stabilirea categoriilor de antreprenori în domeniul antreprenorial şi a necesităţilor de 

educare şi instruire. 

Antreprenorii sunt caracterizaţi ca interacţiune între următoarele calităţi: 

o control interior 

o capacitate de planificare 

o asumarea riscurilor 

o  inovatie 

o folosirea feedback-ului 

o luarea deciziilor 

o independenta.  

Caracteristicile specifice anreprenorilor sunt: 

• identificarea oportunitatilor de afaceri  

• fler/intentie 

• conceperea de viziuni antreprenoriale 

• imaginatie/independenta/pasiune 

• adoptarea deciziilor 

• ratiune/prudenta 
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• realizarea de viziuni 

• capacitate de orientare/constanţă/tenacitate 

• punerea în funcţiune a echipamentelor 

• dexteritate tehnică 

• aprovizionarea cu materii prime, materiale, etc. 

• acuitate 

• fabricarea propriu-zisă a produselor 

• diferenţiere/originalitate 

• atragerea şi implicarea personalului 

• previziune 

• vânzarea produselor şi serviciilor 

• flexibilitate 

• determinarea personalului ”să facă ce trebuie făcut” 

• comunicare. 

 

Alte caracteristici ale antreprenorilor ar putea fi: 

 a) Determinare şi perseverenţă: Mai mult decât oricare alt factor, dedicarea totală către 

success ca anreprenor poate depăşi obstacolele. Determinarea puternică şi perseverenţa pot face 

un antreprenor să facă faţă oricăror greutăţi pe care alte persoane le-ar considera insurmontabile 

şi chiar pot compensa lipsa de experienţă şi de îndemânare a personalului angajat.  

b) Dorinţa de a câştiga: Antreprenorii examinează o situaţie, determină cum îşi pot mări 

şansele de câştig şi trec mai departe. Ca rezultat, riscurile considerate mari de persoanele 

obişnuite sunt riscuri mari pentru anreprenori. 

c)  Căutarea feedback-ului: Antreprenorii eficienţi sunt adesea descrişi ca având capacitatea 

de a învăţa repede. Spre deosebire de alte persoane, ei au şi dorinţa puternică  de a şti cât de 

bine se descurcă şi cum îşi pot îmbunătăţi rezultatele. Feedback-ul este important deoarece 

antreprenorul doreşte să înveţe din greşeli şi din experienţe anterioare. 

d) Rezolvarea problemelor persistente: Antreprenorii nu sunt intimidaţi de situaţii dificile. 

Încrederea în sine şi optimismul general îl fac să vadă imposibilul ca pe ceva  ce doar necesită 

mai mult timp pentru a fi rezolvat. Problemele simple îl plictisesc, antreprenorii sunt extrem de 
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persistenţi, însă sunt realişti în a aprecia ceea ce pot  şi ceea ce nu pot să facă şi unde au nevoie 

de ajutor pentru rezolvarea unor probleme dificile, dar de neevitat. 

e) Iniţiativă şi responsabilitate: Antreprenorii au fost întotdeauna consideraţi persoane 

independente, ei caută şi preiau  iniţiativa, se pun în situaţii în care sunt personal răspunzători 

pentru succesul sau eşecul întregii operaţiuni. Le place să se implice în probleme în care 

impactul lor personal să poată fi măsurat. 

f) Orientare spre oportunităţi: Un lucru care îi diferenţiază clar  pe antreprenori este 

concentrarea spre oportunitate mai mult decât spre resurse, structură sau srategie. Când se 

hotărăsc să întreprindă o acţiune, o fac într-un mod calculat, încearcă să facă totul pentru a 

obţine cât mai multe şanse de câştig, dar evită să-şi asume riscuri ce nu sunt necesare. 

g) Toleranţa pentru eşec: Antreprenorii folosesc eşecul ca pe o experienţă din care pot învăţa 

ceva. Cei mai eficienţi antreprenori  sunt cei care se aşteaptă la dificultăţi şi nu sunt dezamăgiţi, 

descurajaţi sau deprimaţi de un eşec. 

h) Încredere în sine şi optimism: Deşi antreprenorii întâmpină adesea obstacole majore, 

încrederea în abilităţile personale îi determină să le depăşească  şi îi face pe ceilalţi să-şi menţină 

propriul optimism. 

i) Realizarea de viziuni: Antreprenorii ştiu unde vor să ajungă. Ei au o viziune  sau  concept 

despre ceea ce vor să fie firma lor. De exemplu, Steve Jobs de la Apple  Computers doreşte ca 

firma sa să producă microcomputere ce pot fi  folosite de oricine, de la copiii din şcoli până la 

oamenii de afaceri. Nu toţi antreprenorii au viziuni predeterminate pentru firmele lor, unii îşi 

dezvoltă viziunea în timp , conştientizând ce este firma şi ce poate ajunge.    

j) Nivelul mare de energie: Cantitatea mare de munca depusă de antreprenori presupune din 

partea acestora existenţa unei energii superioare. Mulţi antreprenori îşi dozează cantitatea de 

energie monitorizând cu grijă ce mănâncă, ce beau, fac exerciţii fizice şi ştiu când să se retragă 

pentru relaxare.  

k) Creativitatea şi spiritual de inovaţie: Creativitatea a fost privită timp îndelungat ca ceva 

genetic, cu care te naşti şi nu o poţi dobândi, însă un curent  în continuă creştere afirmă că 

aceasta poate fi invăţată.  

l) Independenţa: Frustrarea în faţa sistemelor  birocratice, împreună cu dorinţa de a “face o 

diferenţă” îi face pe antreprenori nişte persoane  foarte independente care doresc să facă 
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lucrurile în felul lor. Totuşi antreprenorii nu iau toate deciziile, ci doresc ca autoritatea să ia 

deciziile importante. 

m)  Lucrul în echipa: Dorinţa de independenţă şi autonomie nu îl  opreşte pe antreprenor să 

dorească lucrul în echipă. De fapt, în timp ce antreprenorul ştie clar unde se află firma (sau unde 

ar dori să se afle) personalul se ocupă de activităţile “de zi cu zi ” din firmă. 

n)  Abilităţi manageriale: Aceasta nu reprezintă o caracteristică absolut necesară a 

antreprenorilor,  însă este important de stiut că şi de acest tip de cunoaştere este nevoie pentru 

a fi un antreprenor de  succes. 

  Antreprenorul este un actor principal şi un simbol al economiei de piaţă, rolurile şi 

contribuţia antreprenorilor se amplifică substanţial, simultan cu manifestarea lor pe plan 

calitativ superior.  

 

 

V. STABILIREA CRITERIILOR PENTRU EVALUAREA, COTAREA, 

CLASIFICAREA ŞI SELECŢIONAREA ANTREPRENORILOR 

 

5.1. Stabilirea categoriilor pentru evaluarea şi cotarea antreprenorilor şi a 

ponderii asociate fiecărui criteriu. 

 5.1.1.  Necesitatea evaluării oportunităţilor. 

 Odată identificată oportunitatea de afaceri este necesar ca ea să fie evaluată în mod 

corespunzător. Nevoia evaluării oportunităţilor se impune din două motive:  

a) Evaluarea corectă şi obiectivă a oportunităţilor reduce probabilitatea ca decizia de a intra 

în afaceri să se reducă doar la intuiţie. Deseori, întreprinzătorii de succes au o intuiţie deosebită 

în evaluarea şanselor de reuşită în afaceri, însă intuiţia nu este o caracteristică universală proprie 

tuturor întreprinzătorilor. Uneori întreprinzătorii pot avea o viziune fixistă asupra potenţialului 

produselor oferite, ei văzând doar obiectivul urmărit, nu şi piedicile, dificultăţile în realizarea 

acestuia.  

b) Oferirea eventualilor investitori a unei evaluări bine documentate a afacerii. Investitorii 

sunt foarte atenţi şi riguroşi când investesc în afaceri şi nu vor lua în considerare afacerile care 

nu au pregătită documentaţia necesară care să evalueze afacerea. Investitorii aleg doar câteva 

afaceri potenţiale în care doresc să investească. Evaluând oportunitatea, întreprinzătorul trebuie 
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să argumenteze şi să confirme aşteptările favorabile ale investitorilor şi să infirme îndoielile cu 

privire la reuşita afacerii.   

5.1.2 Criterii de evaluare a oportunităţilor 

Evaluarea oportunităţilor se face luând în considerare câteva criterii:  

- durata de viaţă; 

- mărimea pieţei; 

- protecţia faţă de concurenţă; 

- investiţia cerută; 

- gradul de risc; 

- originalitatea; 

- câştigurile aşteptate.  

 

a) Durata de viaţă 

Fiecare oportunitate are o durată de viaţă specifică care depinde de natura afacerii. Orice 

afacere parcurge 4 stadii: început, creştere, maturitate, declin. Intervalul de timp în care o 

investiţie are un potenţial maxim de succes este denumit „fereastra oportunităţii”. Această 

fereastră se închide şi se deschide în funcţie de condiţiile pieţei şi de afacerea în sine. În faza 

de început, fereastra oportunităţii este larg deschisă pentru că lipseşte concurenţa sau este foarte 

redusă. Pe măsură ce produsele parcurg ciclul de viaţă, concurenţa creşte, cerinţele clienţilor se 

modifică, profitul scade şi fereastra începe să se închidă. Trebuie precizat că este dificil să se 

stabilească momentul când această fereastră se va închide. Analiza atentă a duratei de viaţă şi a 

profitului estimat în diferite faze poate oferi o imagine a potenţialului oportunităţilor.  

 

b) Mărimea pieţei. 

Este un criteriu esenţial în evaluarea oportunităţilor cel puţin din două motive:  

- piaţa unui produs trebuie să fie suficient de mare pentru a fi atractivă;  

- mărimea pieţei poate influenţa nivelul investiţiilor cerut pentru exploatarea ei. 

De regulă este de preferat o piaţă cât mai mare. Uneori sunt de preferat şi pieţele mici, 

întrucât pieţele mari atrag concurenţi, iar investiţiile pot fi destul de mari. Prin concentrarea pe 

o nişă de piaţă specializată, o firmă nouă poate elimina cheltuielile ocazionate de distribuţia 
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extensivă şi organizarea vânzării. Nişele de piaţă pot oferi avantaje firmelor noi dispunând de 

resurse limitate.  

 

c) Protecţia faţă de concurenţi. 

Pentru ca o idee de afaceri să devină o oportunitate viabilă ea trebuie să fie protejată 

faţă de concurenţă. Cel mai sigur mod de protecţie se face prin patente, mărci de fabrică, sau 

mărci de comerţ. Uneori este foarte dificil de a asigura protecţie pe toată durata produsului (de 

exemplu produsele electronice au mari dificultăţi în recuperarea cheltuielilor de cercetare-

dezvoltare datorită rapidităţii apariţiei produselor concurente).  

 

d) Investiţia cerută.   

O oportunitate de afaceri este cu atât mai viabilă cu cât investiţia cerută nu este prea 

mare. În multe cazuri, o oportunitate poate fi costisitoare şi nu aduce destul de repede elemente 

substanţiale întreprinzătorului. Finanţările succesive reduc participarea acestuia la un nivel care 

nu-i răsplăteşte efortul depus şi riscul asumat. O oportunitate costisitoare, deşi dezirabilă, poate 

deveni prohibitivă pentru întreprinzătorul care nu are suficient capital. În acest fel, multe idei 

de afaceri valoroase nu se vor fructifica pentru că întreprinzătorul nu deţine nici parţial capitalul 

pentru investiţii (adesea, investitorii doresc ca întreprinzătorii să se implice şi din punct de 

vedere financiar suficient de mult).  

 

e) Gradul de risc. 

Orice afacere presupune asumarea unui anumit risc. Acesta nu trebuie să fie prea mare 

şi nici hazardat. Riscul asumat trebuie să fie calculat. Gradul de risc depinde de:  

- nivelul capitalului investit; 

- perioada de timp; 

- gradul de noutate al produsului; 

- gama de fabricaţie; 

- gradul de imitare al produsului.  

Dacă întreprinzătorul deţine o singură afacere, gradul de risc este mai mare. Dacă 

întreprinzătorul va finanţa mai multe afaceri, îşi va dispersa riscul.  
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f) Originalitatea.  

O afacere va avea succes mai mare cu cât va fi mai originală. Originalitatea poate varia 

de la o singură adaptare la o idee cu totul nouă. O idee originală se deosebeşte de o ideea mai 

puţin originală prin stadiul din faza iniţială. Această distincţie se bazează pe introducerea unui 

nou procedeu tehnologic pentru realizarea unui produs şi pe nevoia servirii a noi segmente de 

piaţă. Originalitatea este determinată de perioada de timp. Ea se concretizează de cele mai multe 

ori prin diferenţierea produsului. Preţul nu va constitui o problemă atunci când produsul oferă 

avantaje superioare faţă de produsele concurenţilor.  

 

g) Câştiguri acceptabile.  

O oportunitate trebuie să asigure un câştig acceptabil pentru a justifica asumarea riscului 

antreprenorial. Termenul „acceptabil” este o noţiune relativă care depinde de:  

- volumul capitalului investit; 

- termenul de recuperare al investiţiei; 

- gradul de risc asumat; 

- alternativele existente. 

Oportunităţile de afaceri care presupun un capital substanţial, o durată mare de 

recuperare şi grad de risc ridicat nu pot fi luate în considerare deşi pot aduce venituri 

considerabile în timp. Un câştig este considerat acceptabil numai dacă se ia în considerare costul 

de oportunitate care variază de la o perioadă la alta, astfel, ceea ce poate fi atractiv pentru o 

persoană poate fi neatractiv pentru alta datorită unei disponibilităţi mai atractive.  

 

VI. STABILIREA NECESITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PREGĂTIRII 

PROFESIONALE 

 ŞI PARTICIPAREA EFECTIVĂ LA ACEASTA 

 

6.1. Corelarea cu programele de instruire ale personalului organizaţiei 

Conţinutul şi formele de manifestare ale activităţii antreprenoriale sunt determinate de două 

grupe de factori:  

A. Factori interni 

B. Factori externi 
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A. Factori interni:  

- mărimea firmei; 

- natura (tipul şi specificul activităţii) firmei; 

- personalitatea şi pregătirea întreprinzătorului;  

- nivelul de pregătire al persoanelor implicate şi cultura firmei. 

B. Factori externi: 

- caracteristicile şi funcţionalitatea sistemului economic; 

- conjunctura economiei naţionale; 

- piaţa pe care firma acţionează. 

Factorii care au impact mai mare asupra performanţelor sunt mai ales factorii care ţin 

de întreprinzător şi de pregătirea sa antreprenorială. Factorii interni (ce aparţin de firmă) se 

manifestă în cadrul creat de factorii externi care prin conţinutul lor favorizant sau defavorizant 

pot avea un impact major asupra oricărei iniţiative antreprenoriale. 

 

 6.2. Asigurarea resurselor umane 

Dacă un întreprinzător se decide să intre în afacere el trebuie să-şi stabilească obiectivele 

antreprenoriale concrete. Aceste obiective pot fi grupate în trei grupe:  

A. Obiective de natură personală. 

B. Obiective ale afacerii. 

C. Obiective mixte. 

 

A. Obiective de natură personală. 

Întreprinzătorul poate avea numeroase obiective de natură personală prin care îşi 

justifică activitatea antreprenorială. Printre acestea se numără:  

- obiective de securitate şi siguranţă personală; 

- obiective de asigurare a unui statut social; 

- obiective de garantare a propriei independenţe; 

- obiective de reuşită în afaceri; 

- obiective privind satisfacerea eu-lui (obiective de autoîmplinire). 

Aceste obiective care ţin de persoană constituie un imbold interior alimentat de setul de idei 

care declanşează activitatea antreprenorială.  
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B. Obiective ale afacerii.  

Acestea cuprind:  

b1. Obiective generale. 

- Prestarea de servicii utile necesare societăţii. Aceste obiective se realizează prin 

producerea şi/sau comercializarea unor produse şi/sau servicii; 

- Realizarea de profit care reprezintă răsplata pentru asumarea riscului investirii banilor 

într-o afacere; 

- Obiectivele sociale care presupun asumarea unro responsabilităţi sociale (protecţia 

intereselor consumatorilor, realizarea intereselor salariaţilor şi ale comunităţii din care 

firma face parte).   

b2. Obiective subsidiare.  Sunt stabilite pentru fiecare domeniu funţional în parte 

(producţie, comercial, financiar-contabil, cercetare, personal). Pentru fiecare domeniu se 

stabilesc obiectivele care se află în interdependenţă unele cu altele.  

 

C. Obiective mixte.  

Succesul în afaceri este mai mare atunci când obiectivele personale sunt corelate şi sunt în 

concordanţă cu obiectivele afacerii. Apar astfel obiectivele mixte care reprezintă o corelaţie 

între realizarea profitului, satisfacerea consumatorului, satisfacerea întreprinzătorului şi a 

salariaţilor.  

 

VII. STABILIREA RESPONSABILITĂŢILOR SOCIALE A 

ANTREPRENORULUI 

 

7.1. Responsabilitatea socială a antreprenorului 

Responsabilitatea se referă la obligaţia întreprinzătorului de a lua decizii, de a stabili 

procedurile şi a întreprinde acţiunile în conformitate cu valorile şi normele societăţii. 

Întreprinzătorul are o responsabilitate socială nu numai faţă de comunitate ci şi faţă de salariaţi, 

clienţi, furnizori, stat şi diferite grupe de interese.  
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• Responsabilitatea faţă de salariaţi presupune crearea unui mediu intern propice 

dezvoltării profesionale, încurajarea salariaţilor să atingă potenţialul maxim, 

promovarea creativităţii şi creşterea responsabilităţii individuale şi de grup; 

• Responsabilitatea faţă de clienţi implică oferirea unor produs de calitate la preţuri 

adecvate la momentul şi timpul potrivit; 

• Responsabilitatea faţă de furnizori presupune plata la timp a facturilor 

• Responsabilitatea faţă de bănci implică rambursarea la timp a creditelor şi a dobânzilor 

aferente; 

• Responsabilitatea faţă de stat constă în plata la timp a impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor sociale şi a altor datorii; 

• Responsabilitatea faţă de diferitele grupuri de interese: ecologiştii care urmăresc 

protecţia mediului; organizaţiile filantropice care sunt considerate ca având cel mai 

ridicat grad de responsabilitate socială. (Aceasta presupune participarea la diferite 

programe care îmbunătăţesc calitatea vieţii şi vizează creşterea nivelului de trai). 

Filantropia (sau actele filantropice) nu este văzută ca o obligaţie socială ci mai degrabă 

un act, un gest prin care se contribuie la bunăstarea socială. Întreprinzătorii care nu 

practică acte filantropice nu sunt consideraţi ca având un comportament neetic, însă 

trebuie să ţină seama că cei care fac acţiuni filantropice sunt văzuţi în mediul de afaceri 

într-o lumină mult mai favorabilă. 

 

VIII. STABILIREA CRITERIILOR PENTRU EVALUAREA, COTAREA, 

CLASIFICAREA ŞI SELECŢIONAREA ANTREPRENORILOR 

 

8.1. Stabilirea categoriilor pentru evaluarea şi cotarea antreprenorilor şi a ponderii 

asociate fiecărui criteriu. 

 

8.1.1 Necesitatea evaluării oportunităţilor. 

 

 Odată identificată oportunitatea de afaceri este necesar ca ea să fie evaluată în mod 

corespunzător. Nevoia evaluării oportunităţilor se impune din două motive:  
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a) Evaluarea corectă şi obiectivă a oportunităţilor reduce probabilitatea ca decizia de a intra 

în afaceri să se reducă doar la intuiţie. Deseori, întreprinzătorii de succes au o intuiţie 

deosebită în evaluarea şanselor de reuşită în afaceri, însă intuiţia nu este o caracteristică 

universală proprie tuturor întreprinzătorilor. Uneori întreprinzătorii pot avea o viziune 

fixistă asupra potenţialului produselor oferite, ei văzând doar obiectivul urmărit, nu şi 

piedicile, dificultăţile în realizarea acestuia.  

b) Oferirea eventualilor investitori a unei evaluări bine documentate a afacerii. Investitorii 

sunt foarte atenţi şi riguroşi când investesc în afaceri şi nu vor lua în considerare afacerile 

care nu au pregătită documentaţia necesară care să evalueze afacerea. Investitorii aleg doar 

câteva afaceri potenţiale în care doresc să investească. Evaluând oportunitatea, 

întreprinzătorul trebuie să argumenteze şi să confirme aşteptările favorabile ale investitorilor 

şi să infirme îndoielile cu privire la reuşita afacerii.   

 

8.1.2 Criterii de evaluare a oportunităţilor 

 

Evaluarea oportunităţilor se face luând în considerare câteva criterii:  

- durata de viaţă; 

- mărimea pieţei; 

- protecţia faţă de concurenţă; 

- investiţia cerută; 

- gradul de risc; 

- originalitatea; 

- câştigurile aşteptate.  

 

 

 

a) Durata de viaţă 

Fiecare oportunitate are o durată de viaţă specifică care depinde de natura afacerii. Orice 

afacere parcurge 4 stadii: început, creştere, maturitate, declin. Intervalul de timp în care o 

investiţie are un potenţial maxim de succes este denumit „fereastra oportunităţii”. Această 

fereastră se închide şi se deschide în funcţie de condiţiile pieţei şi de afacerea în sine. În faza 
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de început, fereastra oportunităţii este larg deschisă pentru că lipseşte concurenţa sau este foarte 

redusă. Pe măsură ce produsele parcurg ciclul de viaţă, concurenţa creşte, cerinţele clienţilor se 

modifică, profitul scade şi fereastra începe să se închidă. Trebuie precizat că este dificil să se 

stabilească momentul când această fereastră se va închide. Analiza atentă a duratei de viaţă şi a 

profitului estimat în diferite faze poate oferi o imagine a potenţialului oportunităţilor.  

 

b) Mărimea pieţei. 

Este un criteriu esenţial în evaluarea oportunităţilor cel puţin din două motive:  

- piaţa unui produs trebuie să fie suficient de mare pentru a fi atractivă;  

- mărimea pieţei poate influenţa nivelul investiţiilor cerut pentru exploatarea ei. 

 

De regulă este de preferat o piaţă cât mai mare. Uneori sunt de preferat şi pieţele mici, 

întrucât pieţele mari atrag concurenţi, iar investiţiile pot fi destul de mari. Prin concentrarea pe 

o nişă de piaţă specializată, o firmă nouă poate elimina cheltuielile ocazionate de distribuţia 

extensivă şi organizarea vânzării. Nişele de piaţă pot oferi avantaje firmelor noi dispunând de 

resurse limitate.  

 

c) Protecţia faţă de concurenţi. 

Pentru ca o idee de afaceri să devină o oportunitate viabilă ea trebuie să fie protejată 

faţă de concurenţă. Cel mai sigur mod de protecţie se face prin patente, mărci de fabrică, sau 

mărci de comerţ. Uneori este foarte dificil de a asigura protecţie pe toată durata produsului (de 

exemplu produsele electronice au mari dificultăţi în recuperarea cheltuielilor de cercetare-

dezvoltare datorită rapidităţii apariţiei produselor concurente).  

 

d) Investiţia cerută.  

  O oportunitate de afaceri este cu atât mai viabilă cu cât investiţia cerută nu este prea 

mare. În multe cazuri, o oportunitate poate fi costisitoare şi nu aduce destul de repede elemente 

substanţiale întreprinzătorului. Finanţările succesive reduc participarea acestuia la un nivel care 

nu-i răsplăteşte efortul depus şi riscul asumat. O oportunitate costisitoare, deşi dezirabilă, poate 

deveni prohibitivă pentru întreprinzătorul care nu are suficient capital. În acest fel, multe idei 

de afaceri valoroase nu se vor fructifica pentru că întreprinzătorul nu deţine nici parţial capitalul 
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pentru investiţii (adesea, investitorii doresc ca întreprinzătorii să se implice şi din punct de 

vedere financiar suficient de mult).  

 

e) Gradul de risc. 

Orice afacere presupune asumarea unui anumit risc. Acesta nu trebuie să fie prea mare 

şi nici hazardat. Riscul asumat trebuie să fie calculat. Gradul de risc depinde de:  

- nivelul capitalului investit; 

- perioada de timp; 

- gradul de noutate al produsului; 

- gama de fabricaţie; 

- gradul de imitare al produsului.  

Dacă întreprinzătorul deţine o singură afacere, gradul de risc este mai mare. Dacă 

întreprinzătorul va finanţa mai multe afaceri, îşi va dispersa riscul.  

 

f) Originalitatea.  

O afacere va avea succes mai mare cu cât va fi mai originală. Originalitatea poate varia 

de la o singură adaptare la o idee cu totul nouă. O idee originală se deosebeşte de o ideea mai 

puţin originală prin stadiul din faza iniţială. Această distincţie se bazează pe introducerea unui 

nou procedeu tehnologic pentru realizarea unui produs şi pe nevoia servirii a noi segmente de 

piaţă. Originalitatea este determinată de perioada de timp. Ea se concretizează de cele mai multe 

ori prin diferenţierea produsului. Preţul nu va constitui o problemă atunci când produsul oferă 

avantaje superioare faţă de produsele concurenţilor.  

 

g) Câştiguri acceptabile.  

O oportunitate trebuie să asigure un câştig acceptabil pentru a justifica asumarea riscului 

antreprenorial. Termenul „acceptabil” este o noţiune relativă care depinde de:  

- volumul capitalului investit; 

- termenul de recuperare al investiţiei; 

- gradul de risc asumat; 

- alternativele existente. 
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Oportunităţile de afaceri care presupun un capital substanţial, o durată mare de 

recuperare şi grad de risc ridicat nu pot fi luate în considerare deşi pot aduce venituri 

considerabile în timp. Un câştig este considerat acceptabil numai dacă se ia în considerare costul 

de oportunitate care variază de la o perioadă la alta, astfel, ceea ce poate fi atractiv pentru o 

persoană poate fi neatractiv pentru alta datorită unei disponibilităţi mai atractive.  

 

8.1.3 Erori frecvente în evaluarea oportunităţilor 

 

Evaluarea unei idei de afaceri poate fi elementul decisiv în înţelegerea dezvoltării 

afacerii. De aceea întreprinzătorul trebuie să ştie să evite câteva erori care se pot face în procesul 

evaluării oportunităţii.  

 

a) Subiectivismul 

Multor întreprinzători le lipseşte obiectivitatea atunci când evaluează potenţialul unei 

afaceri. Tehnicienii sunt înclinaţi să supraevalueze calitatea produsului respectiv. Ei pot scăpa 

din vedere multe alte elemente de detaliu, acest lucru putând fi evitat prin investigarea riguroasă 

a tuturor ideilor care vin în legătură cu afacerea.  

 

b) Cercetarea superficială a pieţei.  

De multe ori unii întreprinzători nu conştientizează importanţa studiului pieţei atunci 

când pun bazele unei afaceri. Ei suferă de aşa numita „miopie” managerială. Alţii nu înţeleg că 

trebuie să aibă în vedere şi durata ciclului de viaţă atunci când se introduce un produs nou. Nici 

un produs nu devine profitabil instantaneu, nu se vinde de la sine şi nu va avea succes o veşnicie. 

Întreprinzătorii nu trebuie să aibă în vedere doar ciclul de viaţă al produsului ci să şi cunoască 

faptul că un produs la momentul potrivit este deosebit de important pentru succesul afacerii. 

Această sincronizare este capitală. Ei trebuie să intervină atunci când fereastra oportunităţii este 

larg deschisă.  

 

c) Neînţelegerea corespunzătoare a cerinţelor tehnice.   

Introducerea unui produs sau serviciu presupune de multe ori folosirea unor tehnici noi. 

Neanticiparea diferenţelor tehnice care pot apărea în proiectarea şi realizarea noului produs 
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poate duce la eşec. Întreprinzătorii nu pot prevedea totul atunci când studiază proiectul înainte 

de a-l iniţia. Apariţia unor modificări tehnice neprevăzute duce în mod frecvent la irosirea 

timpului şi creşterea costurilor.    

 

d) Estimări financiare optimiste. 

O greşeală obişnuită care se la face la introducerea unui produs nou este estimarea foarte 

optimistă a fondurilor necesare pentru realizarea produsului. Uneori întreprinzătorii sunt 

ignoranţi în domeniul financiar sau pot fi victimele unor estimări necorespunzătoare. Destul de 

des costurile necesare introducerii unui produs nou sunt estimate la doar 50% din necesităţile 

reale.  

 

e) Ignorarea prevederilor legale.  

Orice afacere trebuie să se supună unor restricţii legale. Normele de protecţie a asigurării 

muncii, normele privind protecţia consumatorului, normele de igienă, normele de protecţia 

mediului, de comercializare, protecţia partenerilor şi mărcilor sunt toate elemente care trebuie 

să fie scăpate din vedere, pentru că neluate în seamă pot duce la prăbuşirea afacerii.  

 

8.1.4. Procesul de evaluare a oportunităţilor 

 

 Procesul de evaluare a oportunităţilor de afaceri cuprinde două faze:  

Faza 1: Evaluarea informală 

Faza 2: Evaluarea formală 

 

 8.1.4.1. Evaluarea informală 

 Este un mijloc rapid şi simplu de selecţie a oportunităţilor de afaceri şi determină gradul 

în care acestea merită să li se acorde în continuare atenţie. Metodele de evaluare informală a 

oportunităţilor ce pot fi folosite sunt: 

 

a) Acceptul spontan. 

Dacă o oportunitate de afaceri este prezentată la 10 prieteni şi ei sunt încântaţi de ea, atunci 

merită să i se acorde atenţie în continuare. Apoi se cere părerea la alte 20 de persoane 
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necunoscute. Dacă şi ele sunt încântate de idee vor fi întrebate dacă vor cumpăra produsul, dacă 

eventual ar cumpăra produsul sau nu ar cumpăra. Dacă răspund că ar cumpăra trebuie întrebaţi 

cât ar fi dispuşi să plătească. Dacă prietenii nu sunt încântaţi de produs, probabilitatea ca străinii 

să accepte produsul este mică.  

 

b) Testul similarităţii 

Acest test trebuie realizat în cadrul produselor care se adresează unui segment de piaţă mai 

mic. Când piaţa este mai mică ea nu poate asimila două produse asemănătoare. Dacă piaţa 

este mai mare s-ar putea ca şi acest produs similar cu altele să fie acceptat. Pe de altă parte, 

chiar dacă produsul are pretenţia de a fi nou şi diferit de celelalte produse de pe piaţă, trebuie 

cercetată cu atenţie mărimea pieţei.  

 

c) Testul bancherului.  

Acest test constă în prezentarea ideii de afaceri unui bancher. Dacă bancherul nu agreează ideea, 

aceasta trebuie reevaluată deoarece bancherul are experienţă şi un simţ deosebit a ceea ce se 

întâmplă pe piaţă.  

 

d) Testarea prototipului. 

Elaborarea unui prototip poate fi costisitoare, însă nu va fi atât de costisitoare în cazul eşecului 

când produsul nu se vinde. În cazul în care produsul va fi realizat în cantităţi mari, prototipul 

elaborat va trebui să fie comercializat printr-un magazin cu amănuntul la un preţ la care se speră 

că va fi vândut când va începe producţia de masă.  

 

8.1.4.2. Evaluarea formală 

 

Evaluarea formală se mai numeşte şi studiul de fezabilitate. Acest studiu cuprinde 

următoarele elemente:  

 

A. Descrierea generală a afacerii care include:  

- Prezentarea afacerii în care se doreşte să se intre; 

- Prezentarea produsului sau serviciului care urmează să se vândă; 
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- Precizarea clienţilor principali şi a motivelor pentru care clienţii vor cumpăra produsul.  

 

B. Descrierea produsului sau serviciului.  

Pentru ca produsul să aibă succes el trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic, să 

aibă unele avantaje competitive (concurenţiale) iar costul să fie acceptabil. Evaluarea acestor 

aspecte se face din două puncte de vedere:  

 

a) Stadiul de elaborare al produsului. 

Trebuie să se precizeze dacă produsul se află în stadiul de idee, în stadiul de prototip, 

stadiu de licenţă sau stadiu de comercializare. Se realizează fotografii ale produsului şi se cere 

părerea specialiştilor.  

 

b) Punctele tari şi punctele slabe.  

Se precizează cu obiectivitate atuurile produsului (punctele tari) cât şi dezavantajele 

(punctele slabe).  

 

C. Fezabilitatea de marketing.  

Fezabilitatea de marketing cuprinde evaluarea preliminară a pieţei pentru a se obţine 

informaţii despre:  

- potenţialul pieţei produsului avut în vedere; 

- evaluarea concurenţei; 

- evaluarea elementelor care pot face produsul vandabil. 

Fezabilitatea de marketing trebuie să analizeze următoarele aspecte: 

 

1. Mărimea şi tendinţele pieţei.  

Se procură datele cu privire la volumul de vânzări trecute şi prezente şi se face estimarea 

vânzărilor viitoare în unităţi fizice şi valorice. 

 

2. Evaluarea concurenţei. 

Se identifică toţi competitorii care oferă produse identice sau similare şi se prezintă modalităţi 

prin care s-ar putea depăşi avantajele competitive ale concurenţilor.  
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3. Cota de piaţă. 

Se calculează ca procent din totalul vânzărilor de pe piaţă. Estimările trebuie să fie realiste. 

 

4. Tehnicile de marketing folosite. 

Se prezintă metodele şi tehnicile de marketing pentru a vinde şi distribui produsul sau  serviciul 

respectiv. 

 

 

D. Fezabilitatea tehnică sau a producţiei. 

Se apreciază cantităţile de materiale, timpul necesar pentru producţie, structura calificării 

personalului, echipamentele şi spaţiile de producţie necesare.  

 

E. Fezabilitatea factorului umane. 

Se întocmeşte o situaţie privind principalele calificări şi competenţe manageriale de 

asigurare şi dezvoltare a resurselor umane (principalele calificări ale personalului, direcţiile de 

pregătire şi performanţele acestuia).  

 

F. Fezabilitatea financiară. 

Se pune problema stabilirii sumei de bani necesare iniţierii afacerii. Se fac estimări ale 

fondurilor necesare. Aceste estimări vor permite băncilor sau investitorilor să-şi formeze o idee 

asupra necesarului de finanţat şi să decidă dacă vor fi dispuşi să finanţeze afacerea.  

 

G. Evaluarea riscurilor. 

Chiar dacă din procesul de evaluare s-a ajuns la concluzia că se poate iniţia afacerea 

este necesară încă o revizuire finală şi o evaluare a riscurilor. Dacă în această etapă se constată 

că riscurile sunt prea mari, întreprinzătorul poate lua decizia să nu se implice în afacere. Cele 

mai importante riscuri şi probleme majore pot fi:  

- o piaţă foarte mică pe care nu se poate supravieţui deşi produsul este unic; 

- incapacitatea de a produce la un preţ competitiv întrucât concurenţii sunt puternici şi 

pot reduce preţurile pentru a elimina noul venit (intrusul); 
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- imposibilitatea de a introduce şi un alt produs; 

- lipsa controlului produsului dacă produsul este doar o componentă a unui produs 

complex realizat de altă firmă; 

- imposibilitatea realizării unei creşteri rapide în primii doi ani, fapt ce poate reduce 

eficienţa produsului.   

 

IX. STABILIREA STRATEGIILOR DE CREŞTERE A AFACERILOR 

 

Pentru a se realiza o creştere echilibrată va trebui adoptată o strategie adecvată. 

Întreprinzătorul poate adopta una din următoarele strategii de creştere: 

- Strategii de creştere intensivă 

- Strategii de creştere extenisvă 

- Strategii de diversificare 

 

9.1. Strategii de creştere intensivă 

Creşterea intensivă se concentrează asupra exploatării existente prin mărirea la 

posibilităţile maxime a părţii de piaţă curente. Aceasta se poate realiza prin creşterea volumului 

vânzărilor şi a numărului de consumatori din piaţa ţintă existentă. Există trei strategii de creştere 

intensivă: 

a) Strategii de penetrare a pieţei 

b) Strategii de dezvoltare a pieţei 

c) Strategii de dezvoltare a produsului 

 

 a) Strategii de penetrare a pieţei  

 Prin penetrarea pieţei întreprinderea încearcă să crească volumul vânzărilor prin 

penetrarea pe piaţă, fixarea unei ţinte prin strategii de marketing mai eficiente. Aceasta se poate 

realiza informând prin intermediul publicităţii. Cheltuieşte în: informaţii de utilizare a 

produsului, calitatea deosebită a acestuia, preţuri mai atractive. Nonutilizatorii pot fi atraşi prin 

prezentarea avantajelor utilizării produsului/serviciului folosit.  
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b) Strategii de dezvoltare a pieţei 

 Dezvoltarea pieţei constă în expansiunea geografică a firmei. Aceasta se poate face fie 

în regiunile limitrofe, fie în cele cu o populaţie mai densă. Extinderea în regiunile limitrofe are 

avantajul că reduce distanţa între sediul central al firmei, însă există pericolul ca piaţa să fie 

saturată. Extinderea în zone cu populaţie densă poate mări vânzările produsului.  

 

c) Strategii de dezvoltare a produsului 

Această strategie de creştere intensivă constă în elaborarea de noi produse sau servicii sau 

oferirea de produse îmbunătăţite clienţilor existenţi. Realizarea de produse noi este mai 

costisitoare însă oferă avantajul unui ciclu de viaţă mai lung. Îmbunătăţirea produselor existente 

poate duce la creşterea vânzărilor pe o perioadă mia scurtă de timp întrucât piaţa începe să 

devină saturată.  

 

 

9.2.Strategii de creştere extensivă 

Creşterea extensivă presupune extinderea activităţii firmei în cadrul propriei ramuri. 

Aceasta se poate face printr-o strategie de:  

- integrare verticală 

- integrare orizontală 

- integrare modulară. 

 

a) Strategia de integrare verticală.   

O firmă poate creşte prin integrarea în amonte sau integrarea în aval. Integrarea în 

amonte presupune controlul unei părţi sau a tuturor furnizorilor. Aceasta se poate realiza iniţial 

prin intrarea unei noi afaceri (achiziţionarea unui nou furnizor sau de aprovizionare). Prin 

această strategie se asigură continuitatea procesului de producţie şi reducerea costurilor. 

Integrarea în aval presupune controlul procesului de distribuţie fie prin vânzarea direct la 

consumator (cumpărând un magazin cu amănuntul), fie achiziţionând distribuitorii produselor 

firmei. Prin această strategie se realizează un control mai mare asupra comercializării 

produsului.  
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b) Strategia de integrare orizontală. 

 Această strategie reprezintă o modalitate de creştere a afacerii prin cuprinderea unui 

concurent sau prin înfiinţarea unei afaceri concurente.  

 

c) Strategia modulară.  

Această strategie presupune concentrarea activităţii firmei asupra domeniului în care are 

cele mai mari avantaje competitive. În felul acesta, firma poate creşte mult mai rapid, costurile 

unitare vor fi mai scăzute, iar posibilităţile de reducere a noului produs mult mai mari. Deoarece 

nu sunt necesare fonduri de investiţii, banii pot fi folosiţi în activităţi cu cel mai mare avantaj 

competitiv. Cheia succesului a acestei strategii o reprezintă menţinerea unor bune relaţii cu 

furnizorii şi distribuitorii, pentru ca atunci când firma creşte rapid ei să dorească să satisfacă 

cerinţele crescânde ale firmei.  

 

9.3 Strategii de diversificare     

 Aceste strategii presupun extinderea afacerilor firmei dincolo de piaţa existentă şi 

domeniul actual de activitate. De regulă această strategie se foloseşte atunci când 

întreprinzătorul a epuizat toate strategiile de creştere precedente şi acum doreşte să schimbe 

direcţia firmei din cauza schimbărilor nefavorabile ale pieţei sau ramurii. Diversificarea se 

poate realiza: 

a) Printr-o strategie de diversificare concentrică (atunci când se încearcă identificarea unor noi 

produse sau tehnologii complementare sau nu activităţii firmei). 

b) Printr-o diversificare conglomerată care presupune extinderea în afaceri cu totul diferite de 

cele esenţiale.  

 

 

X. STABILIREA STRATEGIILOR DE CREŞTERE A AFACERILOR 

 

Pentru a se realiza o creştere echilibrată va trebui adoptată o strategie adecvată. 

Întreprinzătorul poate adopta una din următoarele strategii de creştere: 

- Strategii de creştere intensivă 

- Strategii de creştere extenisvă 
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- Strategii de diversificare 

 

10.1. Strategii de creştere intensivă 

Creşterea intensivă se concentrează asupra exploatării existente prin mărirea la 

posibilităţile maxime a părţii de piaţă curente. Aceasta se poate realiza prin creşterea volumului 

vânzărilor şi a numărului de consumatori din piaţa ţintă existentă. Există trei strategii de creştere 

intensivă: 

a) Strategii de penetrare a pieţei 

b) Strategii de dezvoltare a pieţei 

c) Strategii de dezvoltare a produsului 

 

a) Strategii de penetrare a pieţei  

 Prin penetrarea pieţei întreprinderea încearcă să crească volumul vânzărilor prin 

penetrarea pe piaţă, fixarea unei ţinte prin strategii de marketing mai eficiente. Aceasta se poate 

realiza informând prin intermediul publicităţii. Cheltuieşte în: informaţii de utilizare a 

produsului, calitatea deosebită a acestuia, preţuri mai atractive. Nonutilizatorii pot fi atraşi prin 

prezentarea avantajelor utilizării produsului/serviciului folosit.  

 

b) Strategii de dezvoltare a pieţei 

 Dezvoltarea pieţei constă în expansiunea geografică a firmei. Aceasta se poate face fie 

în regiunile limitrofe, fie în cele cu o populaţie mai densă. Extinderea în regiunile limitrofe are 

avantajul că reduce distanţa între sediul central al firmei, însă există pericolul ca piaţa să fie 

saturată. Extinderea în zone cu populaţie densă poate mări vânzările produsului.  

 

c)   Strategii de dezvoltare a produsului 

Această strategie de creştere intensivă constă în elaborarea de noi produse sau servicii sau 

oferirea de produse îmbunătăţite clienţilor existenţi. Realizarea de produse noi este mai 

costisitoare însă oferă avantajul unui ciclu de viaţă mai lung. Îmbunătăţirea produselor existente 

poate duce la creşterea vânzărilor pe o perioadă mia scurtă de timp întrucât piaţa începe să 

devină saturată.  
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10.2.Strategii de creştere extensivă 

Creşterea extensivă presupune extinderea activităţii firmei în cadrul propriei ramuri. 

Aceasta se poate face printr-o strategie de:  

- integrare verticală 

- integrare orizontală 

- integrare modulară. 

a) Strategia de integrare verticală.  

O firmă poate creşte prin integrarea în amonte sau integrarea în aval. Integrarea în 

amonte presupune controlul unei părţi sau a tuturor furnizorilor. Aceasta se poate realiza iniţial 

prin intrarea unei noi afaceri (achiziţionarea unui nou furnizor sau de aprovizionare). Prin 

această strategie se asigură continuitatea procesului de producţie şi reducerea costurilor. 

Integrarea în aval presupune controlul procesului de distribuţie fie prin vânzarea direct la 

consumator (cumpărând un magazin cu amănuntul), fie achiziţionând distribuitorii produselor 

firmei. Prin această strategie se realizează un control mai mare asupra comercializării 

produsului.  

b) Strategia de integrare orizontală. 

 Această strategie reprezintă o modalitate de creştere a afacerii prin cuprinderea unui concurent 

sau prin înfiinţarea unei afaceri concurente.  

c) Strategia modulară.  

Această strategie presupune concentrarea activităţii firmei asupra domeniului în care are cele 

mai mari avantaje competitive. În felul acesta, firma poate creşte mult mai rapid, costurile 

unitare vor fi mai scăzute, iar posibilităţile de reducere a noului produs mult mai mari. Deoarece 

nu sunt necesare fonduri de investiţii, banii pot fi folosiţi în activităţi cu cel mai mare avantaj 

competitiv. Cheia succesului a acestei strategii o reprezintă menţinerea unor bune relaţii cu 

furnizorii şi distribuitorii, pentru ca atunci când firma creşte rapid ei să dorească să satisfacă 

cerinţele crescânde ale firmei.  

 

10.3 Strategii de diversificare   

 Aceste strategii presupun extinderea afacerilor firmei dincolo de piaţa existentă şi 

domeniul actual de activitate. De regulă această strategie se foloseşte atunci când 

întreprinzătorul a epuizat toate strategiile de creştere precedente şi acum doreşte să schimbe 
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direcţia firmei din cauza schimbărilor nefavorabile ale pieţei sau ramurii. Diversificarea se 

poate realiza: 

c) Printr-o strategie de diversificare concentrică (atunci când se încearcă identificarea unor noi 

produse sau tehnologii complementare sau nu activităţii firmei). 

d) Printr-o diversificare conglomerată care presupune extinderea în afaceri cu totul diferite de 

cele esenţiale.  
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Partea II 

I. Cum putem comunica eficient in grup 

Pentru a comunica eficient, pentru a fi corect întelesi, iar mesajul nostru sa fie receptat 

si acceptat, se cer respectate anumite reguli: 

- Sa ne precizam mai întâi noua însine ce vrem sa transmitem. Ne vom asigura ca exprimam 

corespunzator, clar ceea ce avem de spus. Nu este suficient sa gândim corect, sa nutrim 

sentimente pozitive, ci trebuie, în egala masura, sa le exprimam corect. 

 

- Cunoasterea cât mai amanuntita a celor carora ne adresam; pregatirea lor, gradul de 

cultura, interesele, motivatiile si atitudinile lor, capacitatea de întelegere si scopurile pe care le 

urmaresc. 

 

- Utilizarea unor cuvinte si expresii simple. Eficienta comunicarii este cu atât mai mare, cu 

cât vorbim mai direct, limpede si sigur, pe întelesul celor cu care dialogam. Limbajul simplu, 

dar nu simplist, are rolul de a optimiza comunicarea, de a favoriza asimilarea celor transmise. 

 

- Evitarea tendintei de a comunica mai multe informatii deodata. Se recomanda ca 

informatiile, faptele, evenimentele sa fie prezentate într-o ordine logica, etapa cu etapa, 

începând cu cele elementare si încheind cu cele mai complexe. 

 

- Crearea unei atmosfere favorabile comunicarii si colaborarii. Oricât de importanta ar fi o 

informatie, ea devine inoperanta daca nu este luata în seama, retinuta si utilizata de cei carora 

ne adresam. 

 

- Atentie la tonalitate, accent, afectivitate si, mai ales, la context. Toate aceste elemente pot 

conferi anumite semnificatii, altele decât le au de obicei. 

 

Daca doriti sa aflati în ce masura aveti calitatile necesare unui bun comunicator, iata câtiva 

indicatori dupa care va puteti evalua: 

- deprinderea de a va pregati în vederea discutiilor pe care trebuie sa le aveti; 
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- priceperea de a va face înteles, de a individualiza mesajul; 

- stabilitatea emotionala necesara evitarii blocarii în cazul comunicarii în fata unui public; 

- capacitatea de autocontrol si de modelare a vocii, de adecvare a gestului, a mimicii la 

continutul mesajului si la situatia concreta; 

- taria de a purta discutii în contradictoriu, de a lua parte activ la polemici, fara a va enerva si 

a ajunge la certuri; 

- dictie buna, voce sonora, clara, pronuntie îngrijita, vocabular variat folosit diferentiat în 

concordanta cu nivelul intelectual al interlocutorilor; 

- abilitatea de a îmbina emiterea unor mesaje cu aceea de a-i asculta pe interlocutori cu atentie 

si dorinta sincera de a-i întelege; 

- moderatie si echilibru în afirmatii si judecati, pentru ca mesajele transmise sa nu genereze 

antipatie, ostilitate; 

- politete si tact în dicutie, spirit de observatie pentru a sesiza corect semnificatia limbajului 

nonverbal al partenerilor de discutie; 

 

1.2 Comunicarea non-verbala in cadrul grupului 

În relatiile interumane, vorbirea, vocea, privirea si gestica fiecaruia au numerose 

semnificatii, toate fiind, dincolo de ceea ce comunicam direct, purtatoare de mesaje, de 

gânduri, de sentimente si de trairi. De aceea, ele trebuie studiate cu atentie, ajutându-ne sa 

întelegem mai bine cine este interlocutorul nostru si ce se ascunde dincolo de cuvintele rostite, 

dar si pentru a ne adapta conduita proprie.  

 

Cea mai obisnuita cale pentru a ne coordona actiunile cu ale celorlalti este schimbul de 

informatii prin intermediul cuvintelor. Cercetarile au demonstrat totusi ca doar 7% din ceea ce 

se comunica se transmite propriu-zis prin cuvinte, 35% prin tonul vocii, iar 55% prin limbajul 

corpului.  

 

În concluzie, trebuie sa fim etxrem de atenti nu doar la ceea ce ni se comunica prin cuvinte, ci 

si la expresiile fetei, gesturile, cantitatea si tipul miscarilor pe care le fac ceilalti. 
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II. PRIMUL PAS IN CASTIGAREA SUCCESULUI - FIXAREA OBIECTIVELOR 

    8.1. Realizarea obiectivului sa tina de propria persoana 

    8.2. Sa fie definit în termeni pozitivi 

    8.3. Sa fie definite cât mai specific 

    8.4. Persoana sa dispuna de dovezi senzitive 

    8.5. Sa fie posibil de atins si sa aiba o dimensiune rezonabila 

    8.6. Persoana sa dispuna de resursele necesare atingerii lui 

    8.7. Sa dispuna de termene de realizare  

    8.8. Sa fie plasat cu putin deasupra posibilitatilor de moment ale persoanei 

    8.9. Sa raspunda, sa satisfaca unele criterii ecologice  

Nu putem începe absolut nimic fara sa avem un scop sau macar sa stim ce anume vrem sa 

obtinem de la lucrul pe care dorim sa-l începem. Astfel, o buna definire a obiectivelor 

reprezinta pasul preliminar de cea mai mare importanta. Va fi extrem de dificil sa ajung 

undeva daca nu stiu unde vreau sa ajung.  

 

Atragem mai întâi atentia ca exista obiective generale, de mai mare amploare si obiective 

particulare, cu un grad de specificitate mai mare, care vizeaza restructurarea sau optimizarea 

unor relatii specifice, schimbarea unor comportamente cu caracter punctual. 

 

Se pare ca, cu cât obiectivele sunt mai bine particularizate cu atât actiunea întreprinsa de noi 

are mai mult succes. Specialistii domeniului psiho-uman au ajuns la concluzia ca cei mai buni 

pentru stabilirea unor obiective eficiente sunt pasii pe care îi redam mai jos.  

 

2.1 Realizarea obiectivului sa tina de propria persoana 

Definirea unor obiective a caror realizare tine de alte persoane decât cel care fixeaza obiectivul, poate 

fi semnul lipsei capacitatii acestuia de a-si asuma responsabilitati. În plus, se expune riscului ca 

persoana cealalta sa nu doreasca niciodata sa faca acel lucru necesar pentru atingerea obiectivului, 

fapt care atrage suferinta, stres si dependenta fata de persoana în cauza.  
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Un bun exercitiu de imaginatie în acest sens este urmatorul: încearca sa anticipezi cum va fi viata ta 

dupa 5, 10, 20 de ani, timp în care celalalt (responsabil pentru îndeplinirea scopului tau) nu a binevoit 

sa faca schimbarea asteptata. 

2.2 Sa fie definit în termeni pozitivi 

Este mai util si chiar mai simplu sa îmi propun sa aflu cum pot face sa ajung într-un loc decât 

cum pot face sa plec dintr-un loc. Propunându-mi sa nu mai fac ceva ce faceam pâna acum si ma 

deranja, nu ma ajuta deloc sa vad multiplele posibilitati comportamentale de care dispun, pe când, 

concentrându-ma asupra faptului de a vedea cum anume vreau sa fiu/sa ma comport dupa atingerea 

scopului îmi ofera o viziune mai clara si, evident, mai precisa a ceea ce am de facut. În plus, un 

obiectiv definit în termeni negativi exclude dimensiunea viitorului persoanei: nu voi mai face asta, dar 

ce anume voi face mâine, peste1ansau10? 

 

Mai mult decât atât, un obiectiv de tipul "sa nu mai..." sau "sa scap de..." contravine unei legi 

elementare a functionarii inconstientului care nu opereaza cu negatii. E ca si cum prin negatie îi aratam 

inconstientului nostru ce are de facut.  

 

Un bun exemplu în acest sens este cel al copiilor carora, prin interdictii de genul "nu ai voie sa..." nu 

facem altceva decât sa le oferim sugestii de activitate pentru urmatoarea perioada. 

 

Obiectivele formulate în termeni negativi perpetueaza un mecanism de gândire negativa iar esecul 

iminent al atingerii unui astfel de obiectiv nu face decât sa accentueze acest mecanism. 

2.3 Sa fie definite cât mai specific 

Un obiectiv nedeterminat, prea vag, prea abstract definit poarta în sine posibilitatea de a nu putea fi 

atins. Este necesar sa precizam ce situatii particulare sunt vizate, ce anume va putea face persoana dupa 

atingerea obiectivului. 
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2.4 Persoana sa dispuna de dovezi de tip senzorial care sa îi permita sa stie ca a atins obiectivul 

Este necesar ca persoana sa stie dinainte ce va simti, cum va vedea, ce va gândi în momentul 

în care îsi va atinge obiectivul, altfel existând posibilitatea ca atingerea lui sa ramâna 

neconstientizata. Nestiind ca si-a atins obiectivul, persoana ar putea sa persevereze în directia 

aceasta, sa consume energie, sa devina stresata, sa fie nefericita.  

 

Dovezile senzoriale sunt cele mai obiective dintre toate dovezile pe care celelalte mecanisme si 

procese implicate în viata psihica le-ar putea da vreodata. În plus, dincolo de valoarea de reper în 

ceea ce priveste atingerea unor scopuri, o astfel de maniera implica un reglaj anticipativ, o 

autoprogramare pozitiva pentru viitor. Cel ce îsi fixeaza scopul trebuie sa experimenteze viitorul în 

avans, sa se transpuna în viitor ceea ce constituie o importanta resursa pentru schimbare. 

2.5 Sa fie posibil de atins si sa aiba o dimensiune rezonabila 

Prima parte a acestei cerinte priveste situarea obiectivului în domeniul realului si al posibilului. Ar fi 

greu sa îmi imaginez ca pot slabi 30 kg. în 3 zile, iar daca totusi o fac, foarte posibil voi fi asa de 

zguduit de rezultat încât atingerea lui sa îsi piarda orice semnificatie. 

 

Cea de-a doua parte priveste necesitatea stabilirii unei dimensiuni acceptabile a obiectivului. Astfel, un 

obiectiv de mari dimensiuni poate parea covârsitor iar atingerea lui poate iesi pur si simplu din sfera 

posibilului. Solutia ar fi segmentarea acestuia în mai multe obiective de mai mica amploare. În cazul 

obiectivelor foarte mici apare problema motivatiei insuficient de puternice. În acest caz este necesar ca 

acestea sa fie legate de unele de mai mare amploare pentru a beneficia de motivatia acestora. De 

exemplu, a face curat în bucatarie sau a strânge patul sunt scopuri posibil de atins, dar extrem de putin 

motivante. Prin urmare e mai simplu sa îmi propun sa fac curatenie pentru a avea ulterior o ambianta 

placuta , care sa îmi permita sa lucrez în liniste. 

2.6 Persoana sa dispuna de resursele necesare atingerii lui 

Pentru satisfacerea acestei cerinte e necesara mai întâi identificarea acelor resurse de 

care avem nevoie pentru atingerea obiectivului, urmând a se face apoi o verificare amanuntita 
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daca dispunem sau nu în mod real de ele. În caz contrar putem stabili ca obiective secundare 

tocmai câstigarea acestor resurse. 

 

2.7 Sa dispuna de termene de realizare 

S-a constatat ca fixarea de termene programeaza persoana, o motiveaza si o centreaza catre atingerea 

obiectivului. Un termen prea scurt va face persoana sa resimta panica la gândul ca nu se va putea 

încadra în el, unul prea lung, în schimb, va conduce în timp catre diluarea motivatiei, amânarea unor 

demersuri si actiuni si chiar la renuntarea la respectivul obiectiv. 

 

2.8 Sa fie plasat cu putin deasupra posibilitatilor de moment ale persoanei 

Acest aspect vizeaza realizarea unui optimum motivational. Un obiectiv la limita inferioara a 

posibilitatilor persoanei poate parea neatragator, neinteresant, în timp ce unul care trece mult dincolo 

de limita superioara a posibilitatilor actuale va parea covârsitor, descurajant, imposibil de realizat. 

 

Daca obiectivul fixat va fi cu putin deasupra posibilitatilor de moment ale persoanei, acest fapt poate 

constitui o provocare, poate conduce la constituirea unei motivatii puternice si stimuleaza cumva 

tendinta fireasca spre progres, evolutie, crestere. 

2.9 Sa raspunda, sa satisfaca unele criterii ecologice 

Atunci când analizam un obiectiv din punctul de vedere al ecologiei trebuie sa raspundem unei 

întrebari simple, anume daca "atingerea scopului poate dauna în vreun fel persoanei?" În ce masura 

atingerea acelui obiectiv poate afecta în mod negativ alte laturi ale vietii persoanei? Spre exemplu, a-

mi câstiga o independenta totala poate la un moment dat sa nu fie cel mai bun lucru pentru familia 

mea, iar cazurile multor oameni de afaceri de succes dar cu familiile ruinate întaresc acest exemplu. 
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III. Cum sa devenim creativi si sa facem fata cu succes conflictelor 

     3.1 Comportamentul agresiv 

     3.2 Comportamentul pasiv 

     3.3 Comportamentul asertiv 

     3.4 Filtrele utilizate de programarea neuro-lingvistica 

     3.5 Raspunsul asertiv 

 

 

3.1 Comportamentul agresiv 

Se soldeaza cu conflicte interpersonale. Pe termen scurt, este eficient în realizarea dorintelor, 

însa pe termen lung are consecinte negative.  

Indicii verbali ai comportamentului agresiv: 

Comportament verbal în care este evidenta neglijarea dorintelor celorlalti în timpul 

încercarii de satisfacere a propriilor dorinte. 

Agresivul nu doreste compromisuri, ci exprima încontinuu ceea ce îsi doreste în încercarea 

de a-i face pe ceilalti sa îi împlineasca propriile dorinte.  

Cuvintele alese sunt frecvent nepotrivite social. 

 

Indicii nonverbali ai comportamentului agresiv: 

De obicei, agresivii au o privire fixa si postura lor aplecata înainte apare ca agresiva si 

amenintatoare. 

De asemenea, postura este tensionata si rigida. Palmele sunt încordate în pumni, mâinile 

prezinta miscari si gesturi largi, însotite de atentionari cu degetul. 

Volumul vocii este ridicat si vorbeste repede. Nu arata nici un respect pentru celalalt, îl 

întrerupe frecvent si nu îi permite sa-si duca vorba la capat.  

Se apropie foarte mult de persoana din fata lui, creându-i acesteia disconfort si intimidând-

o. 
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Distanta fata de celalalt este mai mica de 45 de cm si este în general perceputa ca 

inconfortabila. 

 

Consecinte 

Negând dorintele celuilalt, dezvolta sentimentul competitiei si mânie. Celalalt va raspunde la 

rându-i cu aceeasi moneda. Comportamentul agresiv duce la izolare sociala, deoarece 

agresivii sunt distanti, ei se asteapta ca ceilalti sa nu le îndeplineasca dorintele. Mânia si - 

întrucât ei se asteapta doar la conflict într-o lume pe care ei au creat-o astfel - frica pe care le 

resimt îi fac sa creasca frecventa si intensitatea comportamentelor agresive si sa îi evite pe 

ceilalti. 

Nota: Reactiile lui George exemplifica acest tip de comportament. 

 

3.2 Comportamentul pasiv  

Este mai putin eficient decât cel de mai sus în realizarea dorintelor cuiva, desi el poate fi un 

timp plin de succes. 

Indicii verbali ai comportamentului pasiv: 

Comportament verbal în care este clar ca persoana pasiva alege neglijarea sau subordonarea 

propriilor dorinte în timp ce le permite celor din jur sa si le atinga pe ale lor. 

Persoana esueaza în a-si exprima dorintele si sentimentele sau si le exprima într-un mod 

indirect. 

Indicii nonverbali ai comportamentului pasiv: 

Persoana pasiva arata o lipsa de preocupare pentru sine. Ea priveste în alta parte decât la celalalt, 

de asemenea corpul îi este orientat în alta parte. 

Are o postura incomoda si servila. Gesurile mâinilor sunt mai putin ample si apropiate de corp. 

Picioarele sunt târâte si miscarile, în general, nestatornice. 

Vorbeste mai putin si volumul vocii este scazut. Este ca si cum persoana ar spune: "Nu e nevoie sa 
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ma auzi, ce am eu de spus nu e în nici un caz important". 

Distanta fata de celalalt este mentinuta de catre pasivi dincolo de 90 cm., o distanta mai mica 

facându-i sa se simta extrem de inconfortabil. 

Consecinte 

Când oamenii actioneaza ca si cum dorintele lor nu ar avea nici o importanta, ei sunt vazuti ca lipsiti 

de respect fata de sine, respect la care celalalt ar fi potrivit sa raspunda. Unora le este mila initial de 

pasivi si le pot darui acestora lucruri pe care presupun ca acestia si le doresc, fara însa sa le fi cerut. 

În timp, ei ajung sa se uite la pasivi cu dispret si dezgust si sa îi evite. Asteptarea raspunsurilor 

negative din partea celorlalti si depresia se asterne în timp peste ei. 

Nota: Raspunsul Mariei face parte din registrul comportamentelor pasive. 

 

Daca v-ati saturat sa exprimati ceea ce doriti într-o maniera pasiva sau agresiva, în continuare 

vom vorbi despre... 

3.3 Comportamentul asertiv 

Este cel mai eficient mod de rezolvare a diferendelor cu ceilalti. Practicând acest tip de 

comportament, îti exprimi nevoile si sentimentele si îti îndeplinesti dorintele într-o maniera 

care nu îi lezeaza pe cei din jur. 

Indicii verbali ai comportamentului asertiv: 

Exprimarea verbala arata alegerea de a lua în considerarea dorintele altora, în timp ce 

încearca sa si le realizeze pe cele proprii. 

Ambele seturi de dorinte sunt luate în considerare. 

Asertivitatea se soldeaza adesea cu un compromis. Discutia ambelor parti va duce la un 

acord care ar putea modifica una sau ambele dorinte, astfel încât fiecare sa primeasca cel 

putin o parte din ceea ce îsi doreste si în nici un caz nimic din aceasta. 

Exprimarea este directa si deschisa, iar formulele verbale sunt social acceptate. 
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Indicii nonverbali ai comportamentului asertiv: 

Orientarea corpului si privirea (nu o privire fixa) fata de celalalt arata interes, fara sa 

minimalizeze propria persoana.  

Când vorbeste, miscarile usoare si relaxate ale mâinilor subliniaza si puncteaza ceea ce 

zice. Vorbirea devine familiara si vocea are un volum care face usor de înteles ceea ce se 

spune.  

Vocea este bine modulata si nesovaielnica, potrivindu-se foarte bine cu mesajul formulat. 

Consecinte 

Cel care aude mesajul formulat într-o maniera asertiva îl va trata cu respect si va fi înclinat sa 

aiba acelasi mod de exprimare a propriilor nevoi. Oferind un astfel de tratament celorlalti, 

plus evaluarea pozitiva si prietenia, asertivii au parte de o lume mai prietenoasa si au 

sentimentul ca ceilalti îi vor ajuta si nu le vor zadarnici împlinirea propriilor dorinte. De 

asemenea, au sentimentul controlului asupra lor si asupra situatiei. Stabilesc relatii bune cu 

ceilalti si sunt fericiti. 

Practic, pentru o mai buna întelegere, putem spune ca exista câtiva pasi care, daca sunt luati în 

considerare, duc la realizarea unui bun raspuns asertiv. O schema consacrata, care îi 

evidentiaza mai bine si îi fixeaza mai bine în realitatea zilnica, ar fi: 

- atunci când ...  

- eu ma simt ... 

- si ceea ce mi-as dori este ... 

De exemplu, daca ar fi sa luam situatia în care o persoana tipa la alta, un posibil raspuns 

asertiv ar fi: 

"Atunci când ridici glasul la mine ... 

si nu: 

"Atunci când zbieri ca un animal..." (sotia sotului) 

si nici: 

"Atunci când urlati la mine ca la usa cortului..." (angajatul catre sef) 
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... "ma simt neapreciata"... 

si nu: 

... "îmi vine sa îti trasnesc una" ... 

si nici: 

... "ma calcati pe nervi" ... 

 

... si "ceea ce mi-as dori este sa îmi spui deschis ceea ce te doare" 

si nu: ... (de obicei nu se mai ajunge la acest pas când comunicarea nu este asertiva ... ) 

 

Ordinea pasilor nu este batuta în cuie, desi este preferabil sa existe o descriere a problemei, 

apoi o exprimare a emotiilor si apoi a ceea ce îsi doreste persoana în cauza. 

Daca ar fi sa revenim la situatia cu care am început cursul, un posibil raspuns asertiv ar fi: 

"Atunci când vedem doar filmele care îti plac tie, ma simt exclusa si neimportanta, si 

ceea ce mi-as dori este sa tii din când în când cont si de dorintele mele." 

RETINETI!  

Cele mai posibile tipuri de abordari ale relatiilor cu ceilalti ar fi: 

 

Comportamentul agresiv - tine cont doar de dorintele persoanei agresive. 

 

Comportamentul pasiv - tine cont doar de dorintele celorlalti si mai putin de cele ale persoanei 

pasive 

 

Comportamentul asertiv - tine cont de dorintele tuturor persoanelor implicate în situatie si 

duce de obicei la un compromis. Acesta este cel mai eficient comportament. 
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3.2. Metodele de stimulare a creativitatii 

          3.2.1. Brainstormingul 

          3.2.2. Metoda Frisco 

          3.2.3. Sinectica 

          3.2.4. Tehnica Dephi 

          3.2.5. Metoda Philips 6-6 

          3.2.6. Discutia Panel 

          3.2.7. Metoda ,,6-3-5'' 

     3.3. Motivarea angajatilor 

          3.3.1. Nevoile angajatilor 

          3.3.2. Metode de motivare a angajatilor 

3.2 Metode de stimulare a creativitatii 

Conducerea prin stimularea creativitatii - consta in conducerea prin utilizarea de metode 

care stimuleaza creativitatea atat individual cat si in grup. 

In continuare vom analiza pe scurt cateva din metodele cele mai des folosite pentru stimularea 

creativitatii. 

3.2.1 Brainstormingul 

Cuvantul brainstorming este format din cuvintele brain(creier) si storming(furtuna), adica un 

fel de "furtuna a creierelor" referindu-ne la afluxul puternic de idei. 

Pentru a organiza o sedinta de brainstorming trebuie sa tinem cont de urmatoarele reguli: 

- nu trebuie sa emitem pareri critice, deoarece astfel putem inhiba creativitatea si imaginatia; 

- imaginatia trebuie sa fie necenzurata, fiind binevenite si ideile abstracte sau chiar absurde; 

- se pune accent pe cantitate, dupa epuizarea ideilor obisnuite se va ajunge la ideile; 

neobisnuite, care pot fi spectaculoase. 

- trebuie incurajate si stimulate asocierile de idei pentru optimizarea unor idei deja existente; 
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Grupul de persoane care participa la sedinta va fi organizat tinandu-se cont de urmatoarele 

precizari: 

- persoanele trebuie sa isi doreasca sa participe, nu trebuie "constranse" in nici un fel; 

- intre membri nu trebuie sa existe sentimente anoste, se prefera membri care au stabilite intre 

ei relatii colegiale, amicale. 

- toti membrii grupului sunt egali, nu trebuie sa aducem in grup angajati impreuna cu 

managerii sau sefii de departamente. 

Sedinta de brainstorming se va desfasura astfel: 

- durata timpului de lucru trebuie sa fie de cel putin 30 de minute si recomandabil de maxim 

60 de minute, atunci cand se doreste o durata mai lunga trebuie avute in vedere unele pauze; 

- anuntarea membrilor grupului se face din timp, chiar cu o saptamana inainte; 

- sedinta este condusa de un leader si un secretar, care conduc sedinta dar nu  

intervin. 

- membrii grupului pot expune o singura idee pentru o interventie, iar atunci cand sunt 

necesare mai multe ideii se foloseste sistemul de apelarea prin rotatie. 

- grupul trebuie sa fie asezat in cerc; 

- secretarul de sedinta noteaza sau inregistreaza toate ideile; 

- nu se vor oferi recompense individuale ci de grup; 

- leaderul trebuie sa expuna problemele, sa conduca discutiile grupului pentru a nu divaga de 

la subiect si propune idei de rezerva atunci cand apar blocaje. 

- la sfarsitul sedintei se stabileste un grup de evaluare, alcatuit din leader si 2-3 membri ai 

grupului si sunt evaluate ideile care par sa fi fost cele mai bune, iar apoi sunt detaliate in scris. 

3.2.2 Metoda Frisco  

Metoda Frisco este o versiune modificata de brainstorming, unde actiunile putem spune ca 

sunt controlate, regizate chiar. 

In cadrul acestei metode vom folosi 2 grupuri, primul grup este cel de investigare, format din 

12-15 persoane care trebuie analizeze rezolvarile clasice ale problemelor de discutat si in final 

sa realizeze o lista de intrebari care sunt ordonate astfel incat sa oreinteze discutiile celui de-al 
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doilea grup care se va ocupa de creatie si va fi format de aceasta data doar din specialisti in 

domeniu, care cu ajutorul listei de intrebari vor incerca sa gaseasca solutii. 

Lista de intrebari trebuie sa urmareasca simularea pe rand a unor stari de: optimism, 

pesimism, exuberanta si in final conservatorism. 

3.2.3 Sinectica 

Sinectica este tot o metoda de stimulare a creativitati si este format dintr-un grup cu doi 

conducatori, unul care se ocupa de problemele de organizare si unul care joaca rol de leader in 

sedinta. 

Sedinta de creatie are o durata de desfasurare cuprinsa intre 2 si 3 ore si finalitatea aceasteia 

este gasirea unei solutii noi, unui nou punct de vedere. Dupa terminarea sedintei se trece la 

detalierea solutiei gasite si transpunerea ei in practica, apoi urmeaza eperimentarea si daca 

rezultatele sunt conform asteptarilor se va trece la sondarea pietei. 

Deosebirea fata de brainstorming consta in folosirea constientului si nu a inconstientului ca la 

brainstormin. Se face apel la inspiratie, la analizarea solutiilor gasite. Sinectica pune accent pe 

calitate si nu pe cantitate deoarece prin sinectiva se cauta o solutie nu o idee. 

Sedinta de sinectiva se va desfasura astfel: 

- trebuie sa se creeze o atmosfera degajata; 

- membrii grupului trebuie sa aiba relatii colegiale, amicale; 

- leaderul trebuie sa prezinte problema mai intai asa cum este data si apoi se treaca la faza de 

prezentare a problemei asa cum este inteleasa; 

 

- analizarea problemei se face mai intai intr-un mod detasat pentru a se putea crea o vedere de 

ansamblu, si apoi se trece la reformularea problemei intr-o maniera rationala pentru ca mai 

apoi sa poata fi gasite solutiile. 

-leaderul conduce discutiile, intervenind cand este cazul cu prezentarea de analogii 
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3.2.4 Tehnica Dephi 

Tehnica Dephi este folosita atunci cand se realizeaza previziunii pe termen lung, deoarece se 

bazeaza pe cunostintele si informatiile de specialitate si mai putin pe creativitate. 

Modul de lucru in cadrul sedintei pune accent pe consultarea membrilor grupului prin rotatie 

pana cand se obtine o solutie in unanimitate. 

Sedinta de lucru se desfasoara astfel: 

- numarul membrilor grupului este cuprins intre cel putin 5 si maxim 15 si acestia sunt 

specialisti in domeniul din care face parte problema sau cel putin din domenii conexe; 

- mai intai se are in vedere stabilirea problemei de discutat si realizarea unui set de intrebari la 

care sa raspunda membrii grupului; 

- se analizeaza raspunsurile primite si se reia consultarea grupului ori de cate ori este necesar; 

- in final se alcatuieste o sinteaza a raspunsurilor primite si membrii grupului trebuie sa 

gaseasca o solutie cu care sa fie de acord in unanimitate. 

3.2.5 Metoda Philips 6-6 

Metoda Philips 6-6 este folosita atunci cand la sedinta trebuie sa participe un numar mare de 

persoane, de obicei intre 30 si 50. Timpul de desfasurare a sedintei se imparte astfel: 4 minute 

pentru organizare, 6 minute pentru lucrul in subgrupe de cate 6 persoane, 2 minute pentru 

raportul fiecarui delegat al subgrupurilor. Daca facem un calcul simplu, pentru 30 de membri 

timpul de desfasurare a sedintei va fi de 4+6+(2 min * 5 grupe)= 20 minute. 

Sedinta de lucru se desfasoara astfel: 

- prima etapa, cea de organizare, consta in expunerea modului de desfasurare si a scopului 

sedintei, trecandu-se imediat la expunerea problemei; 

- a doua etapa consta in discutiile subgrupurilor formate din cate 6 persoane, care se grupeaza 

imediat dupa locul pe care il ocupa in sala, fiecare subgrupa numeste un delegat care va 

sustine raspunsul subgrupului si un coordonat de subgrup care va avea grija de administrarea 

timpului ( cele 6 minute) astfel incat fiecare membru sa poata raspunde. 

- a treia etapa consta in prezentarea in 2 minute a solutiilor gasite de catre delegatul fiecarui 

subgrup si atunci cand este cazul se cere interventia membrilor subgrupului pentru eventuale 
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completari; 

- ultima etapa consta in prezentarea de catre conducatorul sedintei a solutiilor gasite si mai 

apoi clasificarea acestora care se poate face de catre conducatorul sedintei sau de catre 

delegatii fiecarui subgrup. 

3.2.6 Discutia Panel 

Discutia Panel consta in utilizarea unui grup mic de persoane reprezentative (esantionul 

panel) pentru a studia oral problema, iar auditoriul va asculta si va interveni doar cu mesaje 

scrise. 

3.2.7 Metoda ,,6-3-5'' 

Metoda ,,6-3-5'' este o metoda de stimulare a creativitatii in grup, la sedinta participand 6 

membri care dispun de o hartie impartita in 3 coloane.  

Conducatorul sedintei expune problema si membrii grupului vor scrie cate o idee pe cele 3 

coloane. In urmatoarea etapa foaia se transmite colegului din dreapta care va relua cele 3 ideii 

si le va completa sau modifica, comenta. In final foaia va fi transmisa de 5 ori pana cand toti 

membrii grupului isi vor aduce completari ideilor de pe foaie. Conducatorul sedintei va 

strange foile si va discuta cu membrii grupului sau va utiliza foile asa cum crede. 

Metoda se numeste 6-3-5 deoarece dupa cum ati putut observa participa 6 membri, care emit 

3 ideii care sunt reluate de celelalte 5 persoane pentru a se ajunge in final la un numar limitat 

de idei. 

 3.3 Motivarea angajatilor  

Cand vorbim despre motivarea angajatilor facem referire la strategiile motivationale care pot 

consta in:  

- influentarea directa angajatilor 

- ajustarea situatiei, climatului din firma. 
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Teoria motivationala a lui Herzberg afirma ca salariul, primele, bonsurile si beneficiile 

cresc satisfactia angajatului nu nivelul sau de motivare. Motivarea este legata de sentimente 

mai adânci de crestere si dezvoltare.  

Implicarea angajatilor in proiecte si solicitarea acestora in luarea deciziilor duce la cresterea 

nivelului de motivatie. 

Motivarea propriu-zisa nu tine de manager ci de angajat, de partea lui psihologica si de 

valorile sale. Daca un angajat nu este multumit de nimeni din jur, este tot timpul intr-o stare 

conflictuala interioara, are impresia sa cineva il persecuta (ne referim atat in familie, in grupul 

de prieteni cat si la colegii de la serviciu) sau ca nu este inteles...indiferent de metodele si 

strategiile pe care le-ar aplica un manager, rezultatelor nu vor apare. In concluzie, motivarea 

tine in primul rand de angajat, de caracteristicile lui psihologice si de modul lui de a se integra 

in societate si de a comunica.  

Putem vorbi de motivare atunci cand un angajat intra intr-o societate si doreste sa ramana 

acolo, depune toata diligenta pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu si da dovada de 

creativitatea, spontaneitate si promptitudine. Doar din acest moment pot fi aplicate in mod 

eficient strategiile de motivare. 

 

3.3.1 Nevoile angajatilor 

Abraham Maslow ne pune la dispozitie un model grafic de interpretare e nevoilor umane 

numit ierarhia nevoilor. Maslow apreciaza ca exista nevoi interne care tin de nivelele de baza 

ale existentei umane si nevoi "externe" care tin partea sociala si psihologica ale unei persoane. 

Nevoile de baza sau nevoile fiziologice - vom face referire la nevoile de hrana, odihna, 

haine. Aceste nevoi sunt satisfacute prin acordarea unui salariu care sa asigure subzistenta 

angajatului si un program de lucru care sa ii permita timp pentru viata de familie si odihna. 

Nevoile de securitate - vom face referire la sentimentul de siguranta si protectie atat fizica cat 

si psihica. Intr-o firma aceste nevoi se realizeaza prin masurile de protectie a muncii in 

mediile cu risc, siguranta locului de munca, acordarea unui salariu care sa permita 
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supravietuirea peste nivelul minim si posibilitatea de a beneficia de asigurari medicale, pensii 

si alte beneficii de acest fel. 

Nevoile de apartenenta - tin de partea sociala, de nevoile de socializare, iar toate acestea se 

pot manifesta doar atunci cand nevoile fiziologic sunt satisfacute. In cadrul unei societati 

angajatii trebuie sa socializeze intre ei, sa se ajute si sprijine si nu trebuie sa ramana izolati. 

Nevoile de stima - tin de partea psihologica a angajatilor si ne vom referi la nevoile de a se 

simti valorosi, respectati si sa li se recunoasca competenta si rezultatele. In cadrul unei 

societati managerii trebuie sa gaseasca mijloacele potrivite pentru a-i face pa angajati sa se 

simta respectati si apreciati. Atunci cand un angajat este evaluat si nu obtine rezultate bune 

(chiar daca acest lucru este din vina sa) va intelege totul ca fiind o critica a propriei persoane. 

Nevoile de autoimplinire - face referire la nevoile de comunicare la parametri maximi, de 

dezvoltare a potentialului pe care il au facand aici referire la nevoia de a promova sau de a 

urca in ierarhie. Intr-o societate trebuie sa existe posibilitatea sau sa se acorde posibilitatea 

angajatilor sa poata evolua profesional si sa poata sa isi exprime potentialul la un nivel care 

cel putin sa ii satisfaca. 

Profesorul Chris Argyris de la Harvard afirma ca nevoile sociale si de recunoastere sunt 

adesea ignorate de angajatori si se poate discuta doar despre salarii si beneficii. Acest lucru se 

intampla deoarece este mai simplu sa negociem o suma de bani, o serie de beneficii sau un 

program de lucru decat sa negociem nevoile de implinire, de statut si de stima. 

Vroom a identificat si o alta serie de asteptari sau stari ale angajatilor, si in continuare le vom 

prezenta pe cele mai importante: 

Asteptarea – se refera la obtinerea unor anumite rezultate atunci cand se realizeaza o actiuni, 

o sarcina de lucru, un proiect. 

Valenta – se refera la preferintele angajatilor pentru anumite rezultate si anume o promovare, 

un bonus salarial sau mutarea pe o pozitie superioara, sarcini mai interesante. Exista totusi 

aspecte negative in cazul unor rezultate care nu corespund cerintelor si atunci angajatul isi 

exprima preferinta pentru o mustrare, un avertisment, penalizare, transfer in loc de concediere 

de exemplu. 
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Abilitatea – se refera la posibilitatea sau cunosintele, pregatirea unei persoane pentru a 

realiza o anumita sarcina de lucru. Atunci cand o persoana are multe asteptari din partea 

firmei dar nu dispune de abilitatile necesare pentru a face fata sarcinilor de lucru, nivelul de 

motivatie va scade.  

De obicei managerii aplica sistemul recompensarii pe baza rezultatelor obtinute ceea ce nu 

este o strategie tocmai corecta sau potrivita. Personal recomandam acordarea recompenselor 

in functie de comportamentul angajatului si aici ne referim la fidelitate, gradul de implicare in 

sarcinile de lucru, eforturile depuse pentru a-si spori eficienta, modul de a se face util in firma, 

spontaneitatea si promptitudinea de care de dovada. 

 3.3.2 Metode de motivare a angajatilor 

stimulente financiare - bani sub forma de prime, bonusuri, mariri de salariu sau cadouri in 

functie de realizari. 

satisfactii de ordin moral si/sau profesional - constau in oferirea de posibilitati de 

perfectionare si dezvoltare profesionala (cursuri platite de catre firma, burse de studii, 

training-uri), aprecieri publice pentru rezultatele obtinute, promovarea intr-o functie de nivel 

superior, etc. 

trasare de sarcini care sa necesite creativitate sau sa fie interesante si care sa capteze 

atentia si interesul angajatului. 

practicarea comunicarii totale - managerul trebuie sa fie dispus sa asculte problemele 

angajatilor si sa caute impreuna solutii. 

 

asigurarea unui climat pozitiv - ne referim la atmosfera generala din firma, la relatiile 

dintre conducere si angajati, la relatiile dintre angajati, la modul in care colaboreaza acestia 

intre ei in cadrul aceluiasi departament sau intre departamente. 

 

promovarea provocarilor si spiritului competitional - prin concursuri si intreceri in ce 

priveste sarcinile de lucru. 
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consolidarea spiritului de echipa - sedinte de team-building si promovarea valorilor de 

grup, cultivarea spiritului de echipa. 

promovarea echitatii - angajatii asteapta sa primeasca un schimb echitabil in contul 

muncii pe care o depun si nu agreeaza discriminarile intre angajati. 

 

 Mixul de marketing I - Produsul si Pretul 

     Aspecte generale 

     Modelul de marketing pentru produs 

     Ciclul de viata al produsului 

     Caracteristicile etapelor ciclului de viata al produsului 

     Pozitionarea pe piata 

     Strategii de produs 

     Obiectivele politicii de pret 

     Pretul si influenta sa asupra vanzarilor 

    Elaborarea politicilor de preturi 

     Proceduri de stabilire a preturilor 

     Strategii alternative de stabilire a preturilor 

 

Notiunea de mix de marketing, introdusa de Neil Borden, semnifica ideea de dozare precisa si 

manipulare coerenta si unitara a celor mai importante patru variabile prin care agentul 

economic actioneaza asupra pietei.  

 

4.1 Aspecte generale  

Initial Borden a identificat 12 elemente ale mix-ului de marketing: produsul, marca, distributia, 

vanzarea personala, publicitatea platita, promovarea vanzarilor, ambalarea, expunerea, serviciile 

post-vanzare, manipularea sau logistica si nu in ultimul rand cercetarea de marketing. Mai apoi 

McCarthy a simplificat modelul reducandu-l doar la 4 elemente, sub numele de cei 4P (product, 

price, place, promotion). 
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Iata ce elemente contine fiecare categorie a mix-ului de marketing: 

Produsul priveste calitatea, garantia, masa, stilul, volumul, culoarea, specificatiile tehnice, conditiile 

de livrare, numele si marca, ambalajul si eticheta, imaginea pe piata. Politicile de produs iau nastere 

din momentul conceptiei produsului si dispar odata cu retragerea de pe piata. 

Pretul este legat de strategiile de fixare a pretului final, marimea comisionului de distributie, credite, 

rate, conditii de plata, preturi diferentiale in functie de ciclul de viata al produsului sau anumite zone 

de piata. 

Distributia(plasarea) este definita de canalele si retelele de distributie, de manipularea marfurilor, de 

forta de vanzarea si motivarea vanzatorilor. Distributia este suma strategiilor care apar in circuitul 

prin care o marfa ajunge de la agentul economic la consumator si care presupune alegerea canalelor 

de distributie, relatii cu dealerii, transportatorii, depozitarii si vanzatorii. 

Promovarea este reprezentata prin mesajele de promovare transmis catre consumator prin 

intermediul canalelor media, metodele de promovare, relatiile publice, testarea impactului 

campaniilor publicitare. Promovarea este pe de alta parte un ansamblu de strategii si actiuni prin care 

se doreste influentarea comportamentului cumparatorului. 
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Mixul de marketing este amestecul si variabilelor de mai sus in care acestea sunt combinate intr-un 

ansamblu unitar pentru a avea un impact maxim pe piata. 

Identificarea si definirea corecta a tuturor variabilelor mixului de marketing reprezinta primul 

pas in elaboarea unui plan de marketing, respectiv al unui plan de afaceri reusit. 

 

4.2 Modelul de marketing pentru produs  

Inainte de a studia modelul de marketing pentru produs trebuie sa analizam pe scurt nivelurile 

produsului. 

Philip Kotler a definit produsele pe 5 nivele, si anume: 

- nucleul sau nivelul fundamental, ca functie de baza a produsului (de ex: o haina de blana, 

are functia de baza de a tine de cald) 

- produsul generic reprezinta categoria de produse care ofera functia de baza, in cazul hainei 

de blana, produsul generic se numeste imbracaminte 

- produsul asteptat este un set de atribute pe care cumparatorul le asteapta de la produs, la o 

haina de blana cumparatorul se asteapta sa fie calduroasa, sa aiba un design atragator, sa fie 

bine lucrata, sa aiba o blana de calitate, etc 

- produsul amplificat este nivelul la care produsul prezinta o serie de avantaje care il 

deosebesc de restul produselor din aceeasi categorie, de exemplu haina de blana are un model 

deosebit, este realizata de o firma renumita, are nasturi realizati dintr-un material scump, etc 

- produsul potential este nivelul posibil, al inovativitatii si priveste adaugarea de facilitati 

care nu exista inca.  

Acum sa trecem la modelul de marketing pentru produs. Cunoastem cu totii ca orice produs 

actioneaza asupra cumparatorului din doua prisme: una fizica si una psihologica. Din punct de 



 
SC EURO JOBS SRL 

CUI RO 17641700  J20/933/2005 

Tel: 0726 375 837 

 

vedere fizic produsul exista asa cum a fost creat, dar din punct de vedere psihologic produsul 

exista asa cum il percepe cumparatorul. Pentru a vedea mai bine care sunt factorii care 

influenteaza perceperea unui produs vom studia in continuare numele si marca, ambalajul si 

elementele de definire ale produsului. 

 

4.2.1 Numele si marca 

Numele si marca produsului au o importanta deosebita in definirea imaginii pe care o va avea 

cumparatorul despre produs. In stabilirea numelui produsului trebuie sa se tina seama de 

conotatiile numelui. De exemplu gama de produse cosmetice Rexona, nu a avut deloc succes 

in Portugalia, deoarece in protugheza cuvantul Rexona are conotatii obscene, incompatibile cu 

utilizarea produsului. 

Reguli de stabilire a numelui: 

- sa fie distinct si unic, eventual protejat prin mijloace legale 

- sa fie usor de pronuntat si memorat 

- sa fie sugestiv pentru produsele pe care le reprezinta 

- sa fie scurt, simplu si placut 

- sa fie familiar, cald, prietenos si sa placa publicului tinta 

- sa se pronunte intr-un singur mod si sa poata fi pronuntat si in alte limbi. 

- se recomanda sa fie alese cuvinte noi, originale 

 

Marca este un nume, o reprezentatie grafica, un simbol sau orice alta combinatie care 

defineste identitatea unui produs si il diferentiaza de celelalte. Marca este compusa din 

numele de marca (de exemplu: IBM, Microsoft) si semnul de marca, elementul vizual (sigla 

IBM, sigla Microsoft). 

In functie de felul lor avem marci: 

- individuale, folosite de marile companii pentru fiecare produs in parte, de exmplu Coca 

Cola, Fanta, Sprite, Bon Aqua, etc 
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- marci colective, care sunt atribuite unei linii de produse, de exemplu Mercedes pentru 

limuzine, autoturisme de teren, microbuze, etc 

- marci de fabrica care reprezinta producatorul 

- marci comerciale care protejeaza distribuitorul 

 

RETINETI!  

 

Folosirea marcilor ajuta la crearea mai rapida a unei imagini 

publice. De asemenea folosirea marcii pentru un produs, creeaza 

un impact mai mare in randul consumatorului. 

 

Marca influenteaza continuu si regulat comportamentul celor care intra in contact cu ea, 

aducand la rutina decizia lor de cumparare si stabilind astfel cererea pentru un anumit produs 

existent sau producand extinderea instinctului de cumparare pentru a crea cererea de noi 

produse. 

 

Politica de marca constituie unul dintre elementele centrale ale politicii de produs, contribuind 

decisiv la vanzarea produselor unei intreprinderi. Un articol de marca este promisiunea unei 

oferte de servicii orientate spre beneficiul clientilor, standardizata la o calitate constanta.  

 

O politica de marca aduce avantaje atat consumatorului cat si producatorului prin faptul ca: 

ajuta la identificarea produselor si inlesneste luarea deciziei de cumparare; 

asigura calitatea produselor si serviciilor cumparate, fiind o modalitate pentru producator 

de a-si asuma responsabilitatea pentru produsele oferite; 

ofera siguranta si reduce riscurile achizitiei pentru consumatori care au mai multa 

incredere intr-o marca familiara si pentru care exista o atitudine favorabila; 

usureaza acceptarea de catre cumparator a unor inconveniente inevitabile ale produselor; 

creste prestigiul produselor si reduce rezistenta la pret a consumatorilor; 

ajuta la segmentarea pietei si la construirea unei imagini distincte pentru produsele 
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intreprinderii; 

asigura loialitatea consumatorilor pentru toata gama de produse oferite de o intreprindere; 

creste gradul de acceptare a noilor produse care se bucura astfel de prestigiul produselor 

mature oferite sub aceeasi marca; 

este un bun al organizatiei ce poate fi vandut, licentiat sau concesionat si, mai mult chiar, 

o marca puternica creste valoarea financiara a intreprinderii. 

In legatura cu marca, o intreprindere trebuie sa ia urmatoarele decizii: 

stabilirea simbolului organizatiei (ajuta la formarea unei imagini de ansamblu a 

intreprinderii, oferindu-i acesteia identitate); 

alegerea politicii de marca (marca producatorului, marca comerciantului, marci generice, 

marca individuala sau marci colective); 

selectarea numelui de marca (extinderea marcii existente si pentru noul produs; utilizarea 

unui nume nou sau utilizarea unei marci prin licenta); 

protejarea marcii. 

 

4.2.2 Ambalajul 

Un ambalaj de calitate indeplineaste urmatoarele conditii: 

- cuprinde si acopera produsul astfel incat sa formeze un tot unitar 

- protejeaza produsul si consumatorul, de exemplu in cazul unui inalbitor, acesta trebuie 

protejat pana ajunge la domiciliul consumatorului si in acelasi timp trebuie sa protejeze 

consumatorul in timpul transportului sau folosirii pentru a nu-i crea neplaceri prin decolorarea 

hainelor, atacare pielii, etc 

- promoveaza produsul prin elementele de estetica si design care se rasfrang si asupra 

produsului 

- are o marime si contine o cantitate care ofera avantaje din punct de vedere comercial, 

de exemplu un pachet de cafea de 500g se va vinde mai greu decat unul de 200g de exemplu. 
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- respecta obiceiurile cumparatorului, de exemplu in Europa de Vest, cumparatorii poseda 

spatii mult mai mari de locuit decat cumparatorii din Romania, in aceste conditii o piesa de 

mobilier foarte mare s-ar vinde foarte greu in Romania. 

Pe piata se cunosc doua tipuri de ambalaje, unul de transport si unul de expunere. 

4.2.3 Elementele de definire a produsului 

Eticheta este un element obligatoriu pentru unele produse, mai ales in cazul bunurilor 

generice. Eticheta trebuie sa indeplineasca functia de idetificare a produsului, sa prezinte si sa 

descrie produsul prin nume, cantitate, marime, continut, utilizare si sa promoveze produsul 

prin design si mesaj. 

Culoarea si stilul joaca un rol important in prezentarea produsului, culorile, nuantele, 

combinatiile de culori difera de la o tara la alta, de la o piata la alta si nu in ultimul rand de la 

un sezon la altul in cazul modei. 

Gustul variaza de la o tara la alta in functie de obiceiuri, de exemplu la un studiu realizat pe 

piata romaneasca privind ciocolata, s-a observat ca se prefera ciocolata dulce, cu lapte si 

multe alune, in timp ce in alte tari se prefera de exemplu ciocolata amaruie sau alba. 

Greutatea si volumul variaza cel mai mult pe piata in functie de specificul fiecarei regiuni in 

parte si sunt influentata de obiceiuri si caracteristicile fiziologice ale populatiei. De exemplu 

americanii prefera masinile mari si puternice, in timp ce europenii prefera masinile mici, usor 

de condus si parcat. 

Specificatiile tehnice joaca un rol important atunci cand este vorba de aparatura electronica, 

electro-casnica sau industriale. Specificatiile tehnice si manualul de utilizare sunt absolut 

necesare pentru o buna functionare a produselor si pentru oferirea de suport indirect 

clientului. 

Garantia este o declaratie scrisa prin care producatorul se obliga sa repare sau sa inlocuiasca 

produsul in cazul in care apar defectiuni. Oferirea de certificate de garantie dau un plus de 
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valoare produselor si imaginii firmei. 

 

4.3 Ciclul de viata al produsului  

Prin ciclu de viata al produsului intelegem fazele pe care acesta le traverseaza de-a lungul 

istoriei sale comerciale de la concepere pana la retragerea de pe piata. 

Fazele ciclului de viata al produsului sunt: lansarea, cresterea, maturitatea - saturatia si 

declinul. 

 

4.3.1 Faza de lansare 

Faza de lansare este exact etapa in care se introduce pe piata produsul si este urmata de 

testarea si dezvoltarea produsului. Aceasta perioada este caracterizata de cresterea lenta a 

vanzarilor si intampinarea unor dificultati legate de trecerea peste rezistenta consumatorilor la 

modificarea obiceiurilor de consum, crearea de retele de distributie, rezolvarea unor probleme 

tehnice de ajustare, functionare, etc. 

In aceasta perioada preturile sunt in general mai ridicate, costurile de productie sunt mari si 

nivelul productiei este mic, iar bugetul de promovare este cel mai ridicat. 

 

4.3.2 Faza de crestere 

Faza de crestere este prezenta atunci cand produsul a fost acceptat pe piata. In aceasta 

perioada vanzarile incep sa creasca, numarul de cumparatori creste, costurile de productie 

scad, productia creste, produsul se perfectioneaza, iar preturile raman stabile sau inregistreaza 

o tendinta de scadere. 
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4.3.3 Faza de maturitate 

Aceasta faza isi face aparitia cand ritmul de crestere al vanzarilor incepe sa scada si volumul 

vanzarilor incepe sa se stabilizeze. Putem avea de a face cu maturitate crescatoare, stabila si in 

declin, in functie de volumul vanzarilor, daca creste usor, ramane constant sau scade. Acum 

putem spune ca piata a ajuns la faza de suprasaturare si se resimte nevoia de a efectua o 

schimbare a produsului. In aceasta perioada se introduc pe piata noi variante de produs si se 

inregistreaza o noua crestere a bugetului de promovare. 

 

4.3.4 Faza de declin 

Majoritatea produselor care au inregistrat un anume succes pe piata vor intra pana la urma in 

faza de declin, cand vanzarile tind spre zero, deoarece pe piata au aparut produse noi, mai 

atragatoare. In aceasta faza se poate recurge la restrangerea gamei de produse, abandonarea 

produselor sau retragerea de pe piata. 

 

4.4 Caracteristicile etapelor ciclului de viata al produsului  

In etapa de lansare a produsului, principalul obiectiv al intreprinderii este sa informeze 

consumatorii in legatura cu aparitia noului produs; cheltuielile in aceasta etapa sunt mari, 

vanzarile mici iar profiturile neglijabile, chiar negative. Produsul este prezentat in una cel 

mult doua variante constructive, distributia, mai ales pentru produse scumpe cum sunt 

autoturismele, este limitata, selectiva. 

Etapa de crestere este caracterizata de o crestere rapida a vanzarilor si a profitului; 

intreprinderea urmareste sa-si maximizeze cota de piata si sa-si creeze o marca puternica. 

Consumatorii sunt numerosi dar apar si multi concurenti si imitatori. Intreprinderea trebuie sa-

si diversifice gama de produse, sa-si extinda distributia si sa stimuleze preferinta de marca. 

In etapa de maturitate volumul vanzarilor se stabilizeaza. Intreprinderea incearca sa-si 

mentina avantajul competitiv prin imbunatatirea caracteristicilor produsului, extinderea 

garantiei si a serviciilor post-vanzare, reduceri de preturi. Se realizeaza un consum de masa 
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dar si competitia se afla la cel mai inalt nivel. Promovarea este foarte intensiva si competitiva. 

In etapa de declin vanzarile scad puternic pe masura ce alte produse de substitutie apar pe 

piata sau interesul consumatorilor fata de produs dispare. Intreprinderea verifica daca mai sunt 

posibilitati de a realiza profit si urmareste momentul optim de abandonare a produsului. Linia 

de produse este restransa la modelele cele mai cautate, distributia devine din nou selectiva iar 

actiunile promotionale se limiteaza la reclama de reamintire a produsului. 

Firmele urmaresc realizarea unui portofoliu de produse echilibrat, cu produse aflate in diferite 

stadii ale ciclului de viata, tocmai pentru a elimina neajunsurile fiecarei faze, pentru a 

compensa eventualele pierderi cu profiturile aduse de alte produse. 

 

4.5 Pozitionarea pe piata  

Pentru a analiza pozitia pe care o ocupa un produs la un moment dat pe piata trebuie realizata 

o harta perceptuala astfel: 

- se realizeaza un studiu de piata si se determina celel mai importante criterii luate in calcul de 

clienti, 

- printr-un alt studiu de piata se realizeaza o evaluare a marcilor existente pe piata,  

- pe baza rezultatelor obtinute in cele doua studii de piata se realizeaza un tabel luand in calcul 

cele mai importante doua caracteristici apreciate de consumatori. 
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Criteriile dupa care se realizeaza pozitionarea pe piata sunt: 

- dupa nevoile si avantajele cautate; 

- dupa caracteristicile produsului; 

- dupa modul de utilizare; 

- in functie de utilizatori; 

- in functie de concurenta. 

 

4.6 Strategii de produs 

 

Strategia de produs reflecta optiunile intreprinderii referitoare la dimensiuni, structura si 

dinamica gamei de produse pe care le produc sau comercializeaza. 

 

Strategia de produs este subordonata strategiei de piata a intreprinderii fiind fundamentata pe 

obiectivele globale ale intreprinderii, in stransa legatura cu strategiile de pret, distributie si 

promovare. 

 

Daca se are in vedere gradul de innoire a produselor, firma are la dispozitie urmatoarele 

strategii de produs: 

- strategia mentinerii gradului de noutate prin introducerea si eliminarea anuala a aceluiasi 

numar de articole, fara a se afecta structura gamei de produse; 

- strategia perfectionarii produselor - presupune imbunatatirea permanenta a parametrilor 

calitativi ai produselor din mixul oferit pe piata; 

- strategia innoirii produselor - este cea mai riscanta alternativa strategica si presupune 

lansarea unor produse noi, destinate fie aceluiasi segment de clientela fie unor segmente noi. 
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4.7 Obiectivele politicii de pret 

Obiectivele in general urmaresc doua conditii: sa poata fi masurabile si sa se poata realiza 

pana la o anumita data stabilita. Obiectivele se orienteaza spre profit, vanzari si mentinerea 

starii existente. 

4.7.1 Obiectivele orientate spre profit 

Obiectivele orientate spre profit sunt: 

- maximizarea profitului: prin care nivelul de pret se stabileste astfel incat diferenta dintre 

veniturile totale si costurile totale sa fie cat mai mare.  

- valoarea prestabilita a profitului: agentii economici isi stabilesc o valoare prestabilita la care 

trebuie sa se ridice profitul, care este in stransa legatura cu puterea agentului economic. 

- un nivel prestabilit al rentabilitatii: rentabilitatea este cunoscuta ca fiind raportul dintre 

(profitul net/capital)*100 

4.7.2 Obiectivele orientate spre vanzari 

Obiectivele orientate spre vanzari sunt: 

- mentinerea unui nivel stabilit al cotei de piata, 

- maximizarea vanzarilor 

4.7.3 Obiectivele orientate spre mentinerea starii existente 

Prin mentinerea starii existente se urmareste alinierea la activitatea concurentei, iar aceasta 

politica se urmareste de obicei in sectoarele ajunse la maturitate, unde exista un lider. 

 

4.8 Pretul si influenta sa asupra vanzarilor 

Costul este unul din factorii principali in stabilirea preturilor, preferat ca fundament chiar si 

cererii estimate.  

La stabilirea preturilor trebuie evaluate diferitele costuri luate in calcul, astfel: 

costurile de cercetare-dezvoltare- sunt substantiale in industria autoturismului, crearea 

unui prototip fiind evaluata la peste un milion de dolari; 
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costurile cu salariile - sunt destul de importante, dar nu au o pondere atat de insemnata 

incat sa influenteze hotorator pretul unui autoturism; 

costurile cu distributia - distributia de autoturisme este destul de costisitoare deoarece 

solicita spatii specifice de depozitare si de expunere (show-room-uri) si forta de munca 

specializata in domeniu. 

Cererea: cantitatea dintr-un bun pe care consumatorii sunt dispusi sa o cumpere intr-un 

anumit moment, depinde de pretul acestuia. Cu cat pretul unui produs va fi mai mare, cu atat 

consumatorii vor fi mai putin dispusi sa-l cumpere; cu cat pretul va fi mai mic, cu atat mai 

mare va fi cantitatea ceruta din acel produs. 

O prima concluzie ar fi ca preturile mici aduc noi cumparatori. Pe de alta parte cei mai 

multi vanzatori (ofertanti) sunt constienti de faptul ca, de la un anumit punct, stimularea 

vanzarilor nu se poate realiza decat pe seama reducerilor de pret. Fiecarei reduceri de pret 

(fiecarui nou pret) ii va corespunde, pe piata, o cantitate diferita de produse vanduta. 

Deci, ca regula generala, cantitatea ceruta pe piata (respectiv cantitatea pe care consumatorii 

ar fi dispusi sa o achizitioneze) creste la fiecare reducere de pret. Dar gradul cu care cantitatea 

vanduta dintr-un anumit produs se modifica la fiecare reducere de pret, variaza de la un 

produs la altul. De exemplu, o reducere de 1leu la vanzarea unei reviste poate aduce o crestere 

serioasa a vanzarilor, in timp ce aceeasi reducere in pretul de vanzare al unui autoturism nici 

nu poate fi sesizata. 

Factorii de mediu ce influenteaza pretul unui produs sunt: 

factorii economici: inflatia, recesiunea, efectul Griffen28 (in perioadele de criza 

cumparatorii se orienteaza doar spre bunurile de folosinta curenta si renunta mai ales la 

bunurile de folosinta indelungata) etc.; 

factori politico-juridici: politica fiscala, reglementarile legale referitoare la stabilirea 

preturilor si a reducerilor de pret; 

factori tehnologici: sofisticarea modului de plata, variabilele de distributie etc.; 

factori socio-culturali: valoarea atribuita, factorul feel good, efectul Veblen (un efect de 

snobism, conform caruia un produs cu pret ridicat poate sa certifice apartenenta la un anumit 

grup social). 
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4.9 Elaborarea politicilor de preturi 

 

Inainte de a determina pretul potrivit pentru un produs, o intreprindere trebuie sa determine 

rolul pe care pretul il joaca in strategia sa de marketing. 

Obiectivul de pret este scopul pe care intreprinderea urmareste sa il atinga prin strategia sa de 

pret, obiectiv care trebuie sa armonizeze cu obiectivele globale ale intreprinderii. De exemplu, 

daca obiectivul principal al intreprinderii este sa devina lider pe o anumita piata, strategia de 

pret isi va desemna acele obiective necesare pentru realizarea obiectivului global.  

Obiectivele vizate de strategia de pret pot fi numeroase, cele mai importante sunt:  

maximizarea profiturilor este obiectivul cel mai atractiv urmarit de o intreprindere, dar 

ridica si unele probleme, cum ar fi faptul ca neglijeaza rezultatele financiare pe termen lung in 

favoarea celor curente; 

realizarea unui indice de randament al investitiilor - prin care se urmareste utilizarea cat 

mai buna a capitalului; 

obtinerea unei cote de piata. Multe din cele mai importante companii din lume considera 

acest obiectiv ca fiind primul pe lista lor de prioritati sau unul din cel mai importante. Uneori 

aceasta strategie este riscanta deoarece urmarind numai cresterea cotei de piata se pot pierde 

din vedere numeroase alte oportunitati.  

stabilizarea preturilor - se urmareste deoarece cele mai multe intreprinderi nu agreaza 

variatiile bruste ale preturilor. Variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor 

competitorilor doar daca nu cumva curba cererii este foarte elastica iar piata pentru produsul 

respectiv se poate modifica cu repeziciune, ceea ce este putin probabil; 

descurajarea concurentei - prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici 

(predatory prices), obiectiv ce nu-si atinge intotdeauna scopul deoarece si concurentii au 

investit in uzine, echipamente, personal si deci nu au nici un interes sa se retraga de pe piata. 

Exista strategii de marketing in care pretul si activitatea promotionala interactioneaza si avem 

urmatoarele tipuri de preturi: 

- preturile mari pentru un nou produs pot furniza fondurile necesare programelor de informare 

a consumatorilor asupra produsului respectiv; 

- publicitatea are un impact mai mare asupra vanzarilor la preturi mici; 
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- promovarea agresiva si continua reduce sensibilitatea consumatorilor la pret. 

Pretul este unul dintre cei mai importanti factori pe care consumatorul ii ia in considerare la 

achizitionarea unui bun si cel mai potrivit termen de comparatie cu concurenta. Pretul bine 

fixat al unui produs impulsioneaza vanzarea, anihilieaza concurenta si poate duce la pozitia de 

learder de piata. 

 

4.10 Proceduri de stabilire a preturilor 

 

Modul de stabilire a preturilor variaza de la o intreprindere la alta. Unele intreprinderi urmeaza pur si 

simplu pretul pietei, deci iau in calcul doar influenta concurentei in alegerea strategiei de pret, in timp 

ce alte intreprinderi determina costul produsului respectiv si in functie de acesta stabilesc pretul. Un 

alt factor care este in general luat in considerare la stabilirea pretului unui produs este cererea pentru 

produsul respectiv. In cazul a doua produse identice, consumatorul il va alege pe cel mai ieftin. Cu 

cat pretul impus de o intreprindere este mai mare, cu atat scad sansele ca produsul respectiv sa fie 

ales de mai multi consumatori.  

La stabilirea nivelului preturilor intreprinderea se poate ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa 

concurenta: 

- orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca 

pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit; 

- orientarea dupa concurenta - concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si 

implica si o doza de risc. Daca intreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu 

urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel in afara pietei. Pe de alta parte, daca se 

opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele 

proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti; 

- orientarea dupa cerere - este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza 

oferta si atunci pretul este superior celui calculat in functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta 

este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator. 

Mai pot fi utilizate si alte metode de stabilire a preturilor: 

- metoda venitului - presupune stabilirea unui nivel anume al eficientei a investitiei ce va fi asigurat 
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prin pret ; 

- metoda valorii percepute - bazata pe ideea: un pret mai mare pentru o calitate superioara este 

adoptata de producatorii care vad in modul de percepere a valorii de catre cumparatori baza stabilirii 

preturilor. Este utilizata de intreprinderile care urmaresc crearea unei anumite imagini produsului lor 

care va atrage cumparatori dispusi sa cheltuiasca sume mari de bani pentru procurarea acestora ; 

- metoda valorii - practicata de producatorii care folosesc un pret scazut pentru o oferta de inalta 

calitate. 

 

4.11 Strategii alternative de stabilire a preturilor 

 

Dupa ce a fost stabilit locul pretului in mixul de marketing, marketerul poate dezvolta o strategie de 

pret in functie de obiectivele urmarite. Sunt numeroase variantele strategice de pret pe care o 

intreprindere le poate utiliza, cele mai cunoscute fiind: 

- strategia "pretului lider" (price-leader) - este in mod obisnuit adoptata doar de marile intreprinderi 

din industrie care au suficienta putere pe piata pentru a putea stabili un pret ce va fi urmat de celelalte 

intreprinderi din domeniu; 

- strategia "pretului urmaritor" (price follower) - adoptata in special de micile intreprinderi dar si de 

intreprinderile mai mari dar care nu au suficienta putere pe piata. Ratiunea utilizarii unei asemenea 

strategii este aceea ca, urmarind pretul liderului, intreprinderea care adopta un pret de urmarire obtine 

profituri bune daca vinde suficiente produse; 

- strategia preturilor reduse (predatory pricing) presupune reducerea preturilor suficient de mult 

pentru a atrage clienti de la concurenta; 

- strategia de "culegere a caimacului" (skimming price) consta in fixarea unui pret cat se poate de 

ridicat la lansarea unui produs. Este o strategie foarte utilizata pentru bunurile industriale si 

intreprinderile ce utilizeaza tehnologie de varf (computere, autoturisme, televizoare color, 

videorecordere); 

- strategia pretului de penetrare (penetration pricing) - in opozitie cu strategia anterioara consta in 

cucerirea rapida a unei parti de piata prin practicarea unui pret scazut. 

Bonificatiile reprezinta o alta categorie de reduceri ce cuprind bonificatiile functionale (acordate 

intermediarilor pentru efectuarea unor servicii suplimentare de natura depozitarii, transportului etc.) si 
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bonificatiile trade-in (reducerea pretului produsului nou daca la cumparare este predat produsul 

vechi). 

Pretul final al unui produs poate contine si elemente suplimentare, de crestere a pretului de baza, 

generate de oferirea unor garantii suplimentare sau a unor optiuni si servicii preferentiale. 

 

 

Analiza SWOT -   sumar 

Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata 

pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi/ organizatii. Analiza SWOT incepe cu scrierea 

unei liste cu puncte curente : puncte de forta dar si puncte de slabiciune, privind starea unei 

intreprinderi/organizatii 

Strengths.Punctele forte ale organizatiei, deci capacitatile, resursele si  

avantajele pe care ea le poseda, competentele distinctive ale personalului 

managerial .Punctele forte’ ale organizatiei definesc valorile pozitive si conditionarile interne care pot 

constitui surse pentru succesul organizatiei in atingerea obiectivului managerial. 

Weaknesses. Ceea ce inseamna punctele de slabiciune ale organizatiei, ariile  

sale de vulnerabilitate, zonele de resurse sarace, si alte „valori negative” sau ‚conditionari negative’. 

Punctele de slabiciune’ ale organizatiei reprezinta conditionari interne ce sunt contrariul valorilor 

propriu-zise  

Opportunities.Oportunitatile ori caile pe care pot fi avansate interesele  

organizatiei respective, cai pe care pot fi exploatate liniile sale de forta, si eliminat  

balastul punctelor vulnerabile, reprezinta valori pozitive si conditionari externe  

Threats. Adica amenintarile la adresa intereselor cresterii organizatiei  

respective, aspecte negative ce apar din supraexploatarea resurselor sale, ori limitarile care se impun 

organizatiei din partea unui mediu extern aflat in schimbare. Amenintarile’ reprezinta „valori” negative 

si conditionari externe aflate  

dincolo de campul de actiune manageriala ; ele pot fi atat riscuri tranzitorii, cat si  

permanente. Amenintarea (sau ‘riscul’) este o proiectie a ‘raului viitor’  

Puncte forte:  

Societatea beneficiază de un management modern.  
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 Locatie ,se afla localizata in orasa cu o populatie ridicata.  

Ocupa pozitia de importanta la nivel mondial pe piata produselor de mobilier. 

Gama diversificata de produse usor de asamblat si la preturi acesibile . 

Calitatea produselor, servirea cat si livrarea mobilei in pachte usor de transportat. 

Societatea ofera produse la preturi atractive si la o calitate ridicata 

Aspect comercial modern. 

Sisteme de promovare inovatoare. 

Forta de munca specializata. 

Buna organizare in distributie. 

Cultura organizationala puternica  

 

 

Puncte slabe:  

Compania opereaza pe piata din Europa in procent de 85% 

Lipsa invenstitorilor 

Dorinta de a se optine venituri mari in timp scurt 

Un singur punct de desfacere in Romania 

Numarul redus de angajati 

Concurenta unor firme cu traditie pe pietele noi 

 

Oportunitati:  

Extinderea firmei si in regiunile din Asia ,Africa  

Primirea unor benificii guvernamentale pentru a se extine in noi zone oferind  

asfel noi locuri de munca  

Negociere a furnizorilor si a dsitribuitorilor, pentru a conduce la preturi mai  

attractive  

Mediu stabil economic 

Extinderea in tari cu un nivel de trai ridicat ar asigura un venit mai ridicat 

Acesul la forta calificata in zonele noi de desfacere 

 

Amenintari :  
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Fluctuaţiile monedei naţionale faţă de moneda EURO sau DOLAR. 

Preturile concurentiale din partea concurentei 

Legislatia restrictiva 

 

Analiza SWOT a carierei 

Un instrument des utilizat în procesele de planificare strategica poate fi folosit si în planificarea 

carierei. Analiza SWOT se axeaza pe realitatea interna si externa, examinând partile tari si slabe în 

cadrul mediului intern, precum si oportunitatile si temerile legate de mediul extern. 

A.     Analiza interna 

-         Puncte tari (Strengths) 

-         Puncte slabe (Weaknesses) 

B.     Analiza externa 

-         Oportunitati (Opportunities) 

-         Riscuri (Threats) 

Pentru a va construi propria analiza SWOT în scopul utilizarii sale în planificarea carierei, trebuie 

sa începeti prin a examina situatia curenta. Care va sunt partile tari si cum va puteti maximiza 

rezultatele obtinute pe baza lor, care va sunt partile slabe si cum va puteti minimaliza riscul ca 

acestea sa va împiedice în cariera dumneavoastra? Care sunt principalele oportunitati si temeri în 

domeniul pe care v-ati axat? 

Un model de analiza SWOT pentru individ este prezentat în tabelul urmator: 



 
SC EURO JOBS SRL 

CUI RO 17641700  J20/933/2005 

Tel: 0726 375 837 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

Parti Tari 

Aspecte pozitive interioare care pot fi 

controlate si pe  care le puteti folosi în 

planificarea carierei: 

Experienta profesionala 

Educatia, cumulând-o  pe cea academica cu 

cea dobândita "on-the-job" si prin programe 

de trening 

Cunostinte solide în domeniul în care activezi 

Asa-numitele abilitati transferabile 

(comunicare, lucru în echipa, leadership, etc.) 

Caracteristici personale (etica profesionala, 

auto-disciplina, rezistenta la stres, lucru în 

conditii de presiune, creativitate, optimism, 

energie) 

Contactele personale/reteaua de prieteni-

cunostinte 

Implicarea sau interactiunea cu diverse 

grupuri sau asociatii profesionale 

Parti Slabe 

Aspecte negative interioare, controlate, pe care 

aveti intentia de a le îmbunatati: 

Lipsa experientei profesionale 

Lipsa educatiei academice, orientata gresit în 

momentul alegerii (s-o numim "facultatea 

degeaba") sau lipsa educatiei specifice 

domeniului de activitate 

Lipsa obiectivelor personale, a auto-cunoasterii 

Abilitati personale scazute (leadership, inter-

relationare, comunicare, lucru în echipa) 

Abilitati scazute de "vânare" de posturi sau 

locuri de munca 

Caracteristici personale negative (nivel scazut 

al eticii profesionale, lipsa disciplinei, a 

motivatiei, poor work ethic, lack of discipline, 

lack of motivation, indecizie, timiditate, 

emotivitate. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

Oportunitati 

Conditii externe pozitive, incontrolabile, dar 

pe care le puteti folosi în propriul avantaj: 

Tendinte pozitive în domeniu, ce vor duce la 

crearea de noi locuri de munca sau posturi 

(crestere la nivel local/regional/national, 

globalizare, progres tehnologic) 

Oportunitati ce pot fi create prin cresterea 

nivelului educatiei 

Domeniul în care lucrati are o dinamica ce 

necesita în mod special abilitati si cunostinte 

similare cu ale dumneavoastra 

Schimbari geo-politice, polarizari economice 

Extinderea/cresterea calitativa a retelei inter - 

personale din care faceti parte. 

Temeri 

Conditii externe pozitive, incontrolabile, dar al 

caror efect îl poti prevedea/evita: 

Tendinte negative în domeniu, ce vor duce la 

diminuarea locurilor de munca 

Concurenta absolventilor/colegilor de facultate 

Concurenti cu experienta, abilitati si cunostinte 

superioare 

Concurenti cu abilitati de prezentare la 

interviuri superioare 

Concurenti cu CV-uril mai ample si 

impresionante 

Obstacole întâlnite de-a lungul carierei (lipsa 

oportunitatilor, a educatiei potrivite, chiar a 

sansei) 

Posibilitati reduse de avansare în domeniu, 

concurenta fiind acerba 

Posibilitati reduse de dezvoltare în domeniu, 

astfel încât scade "atractivitatea" din partea 

pietei si scade de asemenea gradul de solicitare 

pentru recrutari 

Aveti cunostinte si abilitati ce nu mai sunt 

necesare pietei 
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Companiile nu intentioneaza cresterea 

numarului de angajati. 

Pentru a va putea identifica partile tari si slabe, precum a identifica si evalua oportunitatile si 

temerile legale de mediul extern, este necesara o analiza atenta si responsabila, orientata atât spre 

interior cât si spre exterior. 

Punctele tari 

Definiti-va propria perceptie asupra acestora. Totodata, puneti-va în postura unui potential 

angajator si apreciati-va, cât mai obiectiv posibil. Evitati falsa modestie, dar fiti sincer si realist în 

ceea ce va priveste. Nu v-ar ajuta cu nimic sa va mintiti. S-ar putea sa aveti surprize. Neplacute, de 

regula. 

Începeti prin a construi o lista de cuvinte ce va caracterizeaza - acestea va vor conduce la 

multe din caracteristicile ce constituie parti tari. Una din cele mai solide parti este reprezentata de 

ceea ce va place sa faceti, ca experienta de munca. A va urma dorintele poate fi o componenta majora 

a carierelor Dumneavoastra, îmbinând câstigarea existentei cu placerea lucrului. Unele persoane au 

clar, înca de la începutul carierei, locul în care vor sa ajunga si domeniul ales. Pentru altele, adunarea 

cu rabdare a cunostintelor, abilitatilor si experientelor utile, orientate spre un scop precis, are izvorul 

într-un proces elaborat, constient si responsabil. 

Partile slabe 

Începeti prin a fi sinceri cu voi. 

Este, poate, prima si cea mai importanta lectie ce trebuie învatata atunci când vorbim despre 

dezvoltare personala, responsabilizare, planificarea carierei. 

În aprecierea acestor parti slabe, gânditi-va ce ar considera un potential angajator ca ar trebui 

îmbunatatit în ceea ce va priveste. 
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Fiinte umane, subiective prin natura, ne este tuturor relativ dificil sa ne identificam partile 

slabe. Ne place sa câstigam, ne visam cu totii campioni, drept pentru care o incursiune în "forta 

negativa" din noi ne provoaca cel putin anumite retineri. 

Însa, acest demers este crucial, întrucât ne ajuta sa identificam zonele în care sunt necesare 

ameliorari. Daca identificati o abilitate despre care stiti ca este importanta pentru domeniul ales, dar 

pe care n-o aveti sau este la un nivel scazut, este deja un pas înainte. stiti unde sunteti si ce aveti de 

facut. În acest sens, evaluari ale performantelor anterioare, chiar si aprecieri formale sau informale 

din cercul personal sau profesional sunt surse notabile de feed-back. 

Oportunitati si temeri 

Cuvântul de ordine aici este informatia. 

Este necesar sa aveti tot timpul canalele de comunicare deschise, sa selectati si sa utilizati 

informatiile pe care le primiti. De la statistici la stiri de ultima ora, de la zvonuri la informatii 

verificate, mediul în care traim este extrem de comunicant. 

Aveti grija ce mesaje transmiteti în acest mediu. O imaginea unui om de succes, profesionist, 

deopotriva responsabil si sociabil, prietenos, va ajuta tot timpul. 

Am învatat ceva despre lumea în care traim: ca este cumplit de mica. Traiectoriile personale 

se intersecteaza, prieteniile/aliantele se fac si desfac, binele se poate întoarce sau nu. Dar este necesar 

ca întotdeauna sa fiti "în piata" si cu reteaua la îndemâna. Pentru a parafraze un cunoscut slogan, 

"cunoscatorii stiu de ce". 

 

Ce este IE? 

Ce este Inteligenta Emotionala? 

Inteligenta Emotionala este formata din 4 elemente: 
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* Intelegerea mai buna a propriilor emotii 

* Gestionarea eficienta a propriilor emotii si crestere semnificativa a calitatii vietii 

* Intelegerea mai buna a celor din jur si o convietuire cu un grad de confort ridicat 

* Crearea de relatii mai bune la toate nivelele cu cei din jur si cresterea productivitatii si a 

imaginii personale 

Conform cercetarilor statistice, competenta emotionala este de doua ori mai importanta decat 

abilitatile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligentei emotionale reprezinta intelegerea 

si gestionarea emotiilor pentru a crea relatii armonioase cu cei din jur. 

Componente ale Inteligentei Emotionale 

Auto–Constientizarea 

* Determinarea punctelor forte si a limitarilor 

* Constientizarea emotiilor si a efectelor acestora asupra comportamentului, precum si de 

impactul acestora asupra celorlalti. 

* Analiza comportamentului dinr-o perspectiva introspectiva. 

Managementul Emotiilor 

* Obtinerea abilitatilor de a face fata in mod eficient stresului si frustrarii. 

* Sa fii flexibil si sa doresti sa te adaptezi la schimbare. 

Imaginea proprie si Auto–motivarea 

* Dezvoltarea unui simt de autoevaluare si increderea in abilitatile de a face fata cererilor. 

* Motivarea prin factori interni precum nevoia de realizare si nevoia de dezvoltare personala. 

Abilitati sociale 

* Ascultare activa 

* Intrare in raport cu ceea ce simt ceilalti 

* Prevenirea unei influente negative a factorilor emotionali asupra capacitatii de ascultare 



 
SC EURO JOBS SRL 

CUI RO 17641700  J20/933/2005 

Tel: 0726 375 837 

 

* Asertivitate 

* Gestionarea conflictelor 

Beneficiile Inteligentei Emotionale 

* Performante marite 

* Motivatie imbunatatita 

* Inovatie sporita 

* Incredere 

* Leadership si management eficient 

* Munca in echipa excelenta 

Legatura dintre Inteligenta Emotionala si IQ? 

Multi ani au existat dispute intre cei care sustin diverse teorii si factori ca fiind in legatura cu 

coeficientul IQ. Principalele dileme le-au reprezentat tntrebarile: „Este cineva innascut cu un anumit 

IQ si nimic nu poate modifica asta sau este IQ-ul o abilitate care poate fi invata si antrenata?” si „De 

ce anumite persoane inteligente au performante scazute si de ce anumite persoane slab pregatite au 

performante marite?”. Nu sunt deocamdata raspunsuri clare, dar in general este acceptat faptul ca 

exista un numar mare de factori de interferenta precum stresul si aptitudinile si imaginea de sine care 

pot influenta performantele si care au o influenta si mai mare asupra succesului comparativ cu 

abilitatile innascute. In prezent, problema este legata nu de cat de mult ai sau de unde provine ceea ce 

ai, ci ce poti face cu ce ai. Intr-un mod asemanator se pune problema si in cazul Inteligentei 

Emotionale. Decat sa se masaore anumiti coeficienti, este mai util sa se identifice factorii care 

impiedica folosirea optima a aptitudinilor care exista si de a invata cum sa se foloseasca acesti factori 

eficient. Inteligenta Emotionala nu are limite; oricine e pregatit si doreste poate sa-si imbunatateasca 

nivelul de Inteligenta Emotionala. 

A deveni mai Inteligent Emotional implica urmatoarele presupozitii: 

Fiecare experienta implica o reactie emotionala, iar pentru a trata mai eficient emotiile, o persoana 

trebuie: 
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* Sa remarce emotiile 

* Sa simta emotiile 

* Sa sesizeze ce anumite transmite emotia 

* Sa dezvolte si sa urmareasca un nou fir al actiunii 

Practicand cele de mai sus cu regularitate si sarguinta se poate imbunati nivelul de Inteligenta 

Emotionala. Pana recent activitatile si procesele mentale au fost apreciate mai sus de cele emotionale. 

In realitate ambele au o importanta egala. Inteligenta Emotionala stabileste importanta emotiilorin 

viata de zi cu zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


