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Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea 

mobilității lucrătorilor   

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, 

inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare   

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din 

zona urbană   
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Prezentare_Raport de analiză a mediului antreprenorial pe baza experienței din 

proiect 

 

În ultimele șase luni de implementare, pe baza experienței rezultate în procesul de 

implementare și a lecțiilor învățate, expertul antreprenoriat a elaborat, împreună 

cu experțtii partenerilor implicați în această activitate, un Raport de analiză a 

mediului antreprenorial, prin prisma experienței din proiect. Acest raport conține 

informații esențiale cu privire la metodologia abordată, beneficiile obținute, 

caracteristicile esențiale ale unui atreprenor și concluziile activităților de 

consliere/mentorat cu privire la carențele în materie, atitudinea noului 

antreprenor și competențe, pașii necesari pentru înființarea unui IMM, aspecte 

cheie care trebuie monitorizate, exemple de bune practici la nivel de proiect și 

mărturii alte beneficiarilor și stakeholderilor implicați și alte aspecte relevante. 

Raportul expune astfel principalii factori de succes și piedici întâmpinate în 

crearea unui IMM, cât și în implementarea unor intervenții similare, mai ales în 

contextul crizei neașteptate datorată pandemiei Covid 19, care a îngreunat efortul 



   

 

multor beneficiari. Raportul se dorește a fi o sursă de informare și inspirație pentru 

potențiale entități și persoane interesate de realizarea unei intervenții 

similare/deschiderea unei afaceri și va reprezenta o sursă unică de informare cu 

privire la intervenția proiectului și la lecții învățate.  

Raportul nu cuprinde informații de ordin cantitativ cu privire la rezultatele 

obținute și indicatorii atinși, care fac subiectul subactivității de raportare, ca parte 

a activității de management.  

Din cuprinsul raportului: 

I. Metodologia abordată  

II. Beneficiile obținute  

III. Caracteristicile esențiale ale unui antreprenor 

1. Managementul resurselor personale 

2. Motivația muncii antreprenoriale 

3. Ce înseamnă să fii antreprenor? 

4. Ce semnificaţie au cunoştinţele şi abilităţile antreprenorilor? 

5. Tipuri de antreprenori 

6. Cum să devii antreprenor 

7. Calități și competențe ale antreprenorului de succes 

IV. Concluziile activităților de consiliere/mentorat cu privire la carențele în 

materie  

V. Pași necesari pentru înființarea unui IMM 

1. Planul de afaceri și problemele implementării acestuia 

2. Condițiile legislative ale activității antreprenoriale 

3. Instrumente necesare studierii pieței 

4. Resursele necesare derulării unei afaceri: financiare, materiale, umane 

5. Obținerea produsului 

6. Promovarea produsului 

7. Softuri utilizate pentru eficientizarea afacerii 



   

 

8. Evaluarea afacerii; decizii posibile referitoare la afacere – continuare, 

dezvoltare, diversificare, lichidare  

9. Finanțări pentru afaceri 

VI. Aspecte cheie care trebuie monitorizate  

VII. Exemple de bune practici la nivel de proiect  

VIII. Mărturii ale beneficiarilor și stakeholderilor implicati  

IX. Etica în afaceri 

1. Răspunderea în afaceri 

2. Principii etice în afaceri 

3. Protecția consumatorului 

4. Protecția mediului  

X. Risc și reusită în afaceri 

1. Riscul în afaceri 

2. General și particular în realizarea unei afaceri reușite 

3. De la “modele de reușită” la “a fi tu însuți”  

 

Raportul prezintă cele mai importante etape din timpul implementării acestui 

proiect, precum și informații generale cu privire la teme importante, de 

interes, pentru oricine dorește să devină antreprenor. 

Raportul poate fi consultat la sediul Centrului regional de dezvoltare al 

afacerilor ACTUAL, situat la adresa Strada Șirul Livezii, nr. 2, etaj 1, judeșul 

Brașov. 

 

 

 

 

 

 

 


