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INTRODUCERE 
 

Ce sunt aptitudinile personale și sociale? 

Aptitudinile personale și sociale (așa-zisele „soft skills”) sunt cunoscute și drept abilități de 

comunicare, abilități sau aptitudini transversale, fiind în general abilități transferabile. Fiecare 

persoană deține și utilizează aceste aptitudini atunci când vine vorba de munca în echipă, 

câteva dintre ele fiind: spiritul de lider, creativitatea, automotivarea, luarea deciziilor, 

gestionarea timpului și rezolvarea problemelor (Fondul Social European, 2016). Cu alte cuvinte, 

„soft skills reprezintă aptitudinile interpersonale, denumite și abilități sociale, precum și 

calitățile personale pe care le deține cineva” (Robles, 2012). 

 

Este important să conștientizăm faptul că „percepția asupra a ceea ce sunt abilitățile personale 

și sociale diferă de la un context la altul” (Schulz, 2008) și fiecare țară europeană poate utiliza o 

definiție diferită, după cum se poate vedea mai jos, toate acestea putând fi explorate în cadrul 

sistemului de clasificare ESCO. „Clasificarea ESCO identifică și sistematizează abilitățile, 

competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii din UE și pentru sistemul 

educațional și de formare” (Comisia Europeană, 2019). Funcționează ca un dicționar, 

prezentând conexiunile dintre diferitele concepte, descriind, identificând și clasificând 

ocupațiile profesionale, abilitățile și calificările relevante pentru piața muncii din UE și pentru 

sistemul de educație și formare. Obiectivul său este de a sprijini mobilitatea profesională în 

întreaga Europă – încurajând astfel dezvoltarea unei piețe a muncii mai integrate și mai 

eficiente – prin propunerea unui „limbaj comun” în ceea ce privește ocupațiile și competențele, 

limbaj care poate fi utilizat de diferite părți interesate din domeniile ocupării forței de muncă, 

educației și formării (Comisia Europeană, 2019). Site-ul este disponibil în 26 de limbi, permițând 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor să comunice mai bine în ceea 

ce privește abilitățile, instruirea și locurile de muncă, în orice limbă europeană ar prefera, ceea 

ce îl face foarte relevant pentru antreprenorii migranți. Orice persoană poate utiliza portalul 

online https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage, care este conceput pentru a ajuta 

serviciile europene publice și private de ocupare a forțelor de muncă să își ofere sprijinul 

dincolo de limitele granițelor, limbilor și sistemelor electronice. 

 

Abilitățile personale și sociale și dezvoltarea profesională  

Într-un sens larg, abilitățile personale și sociale pot fi considerate drept acele „competențe 

transferabile de la un loc de muncă la altul, de la o companie la alta, de la un sector economic 

la altul” (Cinque, 2016). În zilele noastre, aptitudinile personale și sociale au devenit la fel de 

importante ca și abilitățile tehnice atunci când cineva caută un loc de muncă; și totuși, abilitățile 

sociale sunt cele mai dificil de documentat și sunt încă deseori neglijate de angajatori (Fondul 
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Social European, 2016). „De-a lungul timpului, aptitudinile tehnice, cunoscute și sub denumirea 

de „abilități dure”(hard skills) au fost considerate drept singurele competențe necesare 

evoluției în carieră, însă locurile de muncă din zilele noastre demonstrează că abilitățile tehnice 

nu mai sunt suficiente pentru păstrarea unei slujbe” (Robles, 2012). Abilitățile personale și 

sociale se află în strânsă legătură cu capacitatea de inserție profesională, în special în cazul 

tinerilor care intră pe piața muncii (Cinque, 2016). 

 

Cercetătorii sunt de acord că abilitățile tehnice nu contribuie atât de mult la succesul 

profesional al unei persoane, în comparație cu aptitudinile personale și sociale, datorită faptului 

că angajatorii caută, din ce în ce mai mult, personal bine adaptat din punct de vedere social, 

considerând că abilitățile sociale sunt pe primul loc ca importanță în ceea ce privește succesul la 

începutul carierei (Robles, 2012). 

 

Pentru a rămâne competitivă pe piața muncii, fiecare persoană trebuie să se dedice unei 

dezvoltări profesionale continue. Învățarea la vârsta adultă va juca un rol crucial pentru ca 

Uniunea Europeană să poată depăși provocările economice cu care se confruntă în prezent. 

Pentru a sprijini învățarea în rândul adulților, UE subliniază necesitatea creșterii semnificative a 

participării acestora în cadrul educației formale și informale, indiferent dacă scopul este 

dobândirea de abilități profesionale, cetățenia activă sau dezvoltarea și împlinirea personală 

(https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_ro).  

 

 

ABILITĂȚILE PERSONALE ȘI SOCIALE ÎN PRACTICĂ 
 

Abilitățile personale și sociale au o importanță egală cu pregătirea tehnică, ceea ce scoate în 

evidență importanța capacității unei persoane de a-și dezvolta încontinuu inteligența 

emoțională. În cartea sa numită „Inteligența emoțională” (1996), David Goleman explică 

termenul drept abilitatea de a ne recunoaște, înțelege și gestiona atât propriile emoții, precum 

și pe cele ale altor persoane.  

 

Din aptitudinile descrise mai jos se desprind și altele, astfel încât ele pot fi considerate mai 

degrabă drept șase piloni. Cunoștințele tehnice sunt desigur necesare, însă abilitățile personale 

și sociale sunt mai puțin tangibile, ele fiind astfel mai dificil de evaluat. Cu toate acestea, 

aptitudinile personale fac o diferență în ceea ce privește performanța și ar trebui să fie parte 

din viziunea antreprenorilor, aducându-i mai aproape de succes.  
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1. Autogestionarea și abilitățile de conducere  

Pentru antreprenori, spiritul de lider poate fi o caracteristică crucială în drumul spre succes – o 

persoană poate avea idei minunate, însă dacă nu are capacitatea de a prelua inițiativa și curajul 

de a le pune în aplicare, acestea își vor pierde din valoare.  

 

Abilitățile de conducere presupun ghidarea și/sau influențarea oamenilor, în scopul de a obține 

anumite rezultate sau a atinge anumite obiective. Capacitatea de a conduce este o competență 

ca oricare alta și poate fi învățată sau studiată, oricine având posibilitatea de a o exersa și a o 

îmbunătăți. Fiecare are potențialul și capacitatea de a îi conduce pe ceilalți, însă acest lucru nu 

înseamnă că oricine ar trebui să fie un lider, sau că fiecare persoană își dorește acest rol. A fi un 

adevărat lider presupune a avea integritate personală, o viziune inspiratoare și devotament 

față de oameni. Un lider va ajuta la crearea condițiilor necesare pentru ca atât fiecare individ în 

parte, cât și întregul colectiv să aibă o performanță mai bună. Liderul trebuie să fie atent la 

toate fazele acestui proces, de la comunicare, dezvoltarea echipei și coaching până la 

gestionarea conflictelor. De asemenea, un lider ar trebui să știe când anume o persoană are 

nevoie de ghidare, și când o poate lăsa să își asume noi roluri, sau poate chiar să dirijeze un 

anumit proiect.  

 

Autogestionarea se află în centrul procesului de conducere – în primul rând, fiecare are nevoie 

să își dezvolte autocunoașterea și autocontrolul. Este greu de imaginat că cineva ar putea fi un 

lider și ar putea conduce o afacere fără a-și dezvolta aceste aptitudini. Autogestionarea 

presupune ca întotdeauna să acționăm într-un spirit al curajului, cooperării și compasiunii, dând 

dovadă de integritate și autenticitate. Pur și simplu, să acționăm conform discursului și viziunii 

noastre.  

 

Un bun lider trebuie să dea dovadă de pasiune și să acționeze în consecință. Pasiunea 

reprezintă un element esențial al viziunii, care are o importanță crucială pentru orice lider, 

precum și pentru oricine ar dori să își deschidă o afacere. Ca lider, în ceea ce privește viziunea, 

trebuie să poți răspunde următoarelor întrebări: Care este scopul meu? Care este scopul 

acțiunilor mele?. 

 

Viziunea este ceea ce ne conduce spre o mai bună performanță, pe noi și pe ceilalți. Adesea, se 

spune că viziunea nu este ceea ce ne dorim să avem, ci ceea ce ne propunem să oferim sau să 

creăm. Nu este întotdeauna necesar să avem o viziune clară încă de la început, deoarece, de 

multe ori, ea se poate dezvolta pe parcursul procesului creativ.  

 

Liderii trebuie să găsească un echilibru, făcând față nepotrivirilor dintre viziunea lor – lumea 

interioară și realitate – lumea exterioară. Una dintre cele mai importante caracteristici ale 
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liderului este să fie practic și să aibă un puternic simț al realității care ne înconjoară. Este bine 

să fim conștienți că realitatea este supusă schimbării. Nu putem ști cu siguranță ce e posibil și 

ce nu, și nu putem crea un plan perfect, garantat să funcționeze de fiecare dată. A învăța să 

facem față necesităților și provocărilor ridicate de realitate este una dintre abilitățile care țin de 

rezolvarea problemelor și creativitate, care vor fi explicate pe parcursul capitolului.  

 

 

Conform lui Sarmad Hasan, există zece calități reprezentative pentru un bun lider:  

 Onestitate și integritate,  

 Siguranță, 

 Abilitatea de a-i inspira pe ceilalți, 

 Dedicare și pasiune,  

 Bune aptitudini de comunicare,  

 Capacitatea de a lua decizii,  

 Responsabilitate,  

 Delegarea responsabilităților și împuternicirea angajaților,  

 Creativitate și inovație,  

 Empatie. 

 

 

Poți citi mai multe despre cele zece calități ale liderului, conform lui Sarmad Hasan, la 

următoarea adresă: 

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/ 

 

 

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/
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„Un bun lider se poate angaja într-o dezbatere într-un mod sincer și profund, știind că la final 

atât el, cât și competitorul său vor fi mai aproape unul de celălalt, și astfel vor deveni mai 

puternici. Nu poți gândi astfel atunci când ești arogant, superficial și neinformat.” 

Nelson Mandela  

 

Exercițiul 1 

Este mai plăcut să lucrezi cu unii lideri decât cu alții. Gândește-te la tipurile de lideri pe care i-ai 

întâlnit până în prezent. Cu ce fel de lider preferi să lucrezi? Ce trăsături ar trebui să aibă? 

Consultă lista de mai jos, și nu ezita să adaugi și alte caracteristici.  

 

O viziune clară X Cooperativ  Are abilități de rezolvare 
a problemelor 

 

Îi ascultă pe ceilalți  Autentic, onest  Își asumă riscuri  

Acceptă sugestii de la 
membrii echipei 

 Inspirator, dinamic  Flexibil  

Deleagă responsabilități   Creativ și inovativ   Comunicativ  

Consecvent, constant  Responsabil, de 
încredere 

 Cu experiență  

 



 

 

 

12 

 

 

Exercițiul 2: 

 

Analiza SWOT este un instrument de planificare utilizat în evaluarea tuturor factorilor care vor 

afecta în vreun fel realizarea unui proiect sau a unui plan de dezvoltare personală. Este un bun 

exercițiu pentru a-ți verifica aptitudinile de autogestionare. Analiza SWOT te va ajuta să îți 

explorezi punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. Poate fi folosită de către 

orice persoană, companie sau organizație. Se concentrează asupra viziunii sau obiectivului, prin 

analiza tuturor factorilor interni sau externi care joacă un rol în îndeplinirea acestora.  

 

 

 

Poți citi mai multe despre analiza SWOT la adresa următoare:  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm 

 

  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE, OPORTUNITĂȚI, AMENINȚĂRI 

 

 

P.T. 

 Ce calități profesionale dețin? 

 Ce știu să fac bine? 

 Care este nivelul meu de 

educație?  

 Care este cea mai mare realizare 

a mea?  

 Ce calități personale dețin? 

 

 

O. 

 Ce tendințe pot observa în 

domeniul meu profesional? 

 Pot obține o pregătire mai 

bună?  

 Cum pot învăța mai mult? 

 Pot să fac și altceva? 

 Cine mă poate susține în a-mi 

îndeplini obiectivele? 

P
O

ZITIV
 

P.S. 
 La ce nu mă pricep? 

 Ce pot îmbunătăți? 

 Care sunt defectele mele? 

 Ce sarcini evit să îmi asum? 

 Care sunt de fapt motivele 

pentru care eșuez? 

A. 
 Ce obstacole întâmpin?  

 Cine/ce ar putea să mă 

împiedice? 

 Apar schimbări în practicile de 

muncă?  

 Apar  schimbări în domeniul 

meu profesional din cauza 

tehnologiei? 

 Am căutare pe piața muncii? 

N
EG

A
TIV

 

INTERN EXTERN  

 

 

2. Munca în echipă 

Lucrul în echipă joacă un rol extrem de important în deschiderea unei afaceri. Nimeni nu poate 

face totul pe cont propriu. Succesul este rezultatul muncii mai multor persoane, care au toate 

un obiectiv comun. Un jucător de echipă este o persoană care poate coopera, fiind dispus să 

lucreze eficient cu alți oameni, care ar putea avea un nivel diferit al educației, o cultură sau 

personalitate diferită, încercând de asemenea să creeze un cadru unde primează  comunicarea 

și încrederea între toți membrii echipei. În egală măsură, acesta trebuie să fie conștient de 

nevoile celorlalți și să le respecte, fiind capabil să își asume rolul de lider în cadrul grupului, 

dacă apare această nevoie.  

 

În cadrul muncii în echipă, trei factori joacă roluri esențiale: focusul (o viziune comună cu 

privire la ce are prioritate), structura (o diviziune clară a sarcinilor și responsabilităților) și 

cultura (crearea unor valori, reguli și obiceiuri care trebuie respectate atunci când muncim 
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împreună). Acești factori au un impact direct asupra procesului de muncă și asupra dinamicii 

personale în cadrul echipei. Un lider ar trebui să observe imediat ce nivel nu funcționează, sau 

care este cauza unei structuri ineficiente. În ceea ce privește munca în echipă, lipsa unui focus 

bine determinat poate duce la apariția unor frustrări personale, și este ideal să stabilim o 

viziune comună – chiar dacă acest lucru poate lua puțin mai mult timp și efort, presupunând 

respectarea libertății de alegere a fiecărui membru al echipei. O echipă ar trebui să exploreze 

diferite perspective, și modul în care acestea pot fi combinate pentru a ajunge la o viziune 

comună. Acest lucru creează energia echipei, numită și sinergie.  

 

 

O echipă trece prin mai multe stadii, prezentate în imaginea de mai jos. Dr. Bruce Tuckman și-a 

publicat modelul în 1965, demonstrând, pas cu pas, aceste faze din procesul creării unei echipe 

de succes, și cât de dificil poate fi dacă unele dintre etape sunt omise. De exemplu, fără 

procesul de formare, o echipă nu va avea un focus clar. Dacă echipa va sări peste stadiul 

„furtunii”, al conflictelor, acest lucru va duce la o lipsă a energiei și devotamentului, iar o 

echipă fără normare se va bloca, în absența regulilor și a respectului, care pot duce la diferite 

probleme.  

„Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeți împreună” 

Proverb african  
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Material video prezentând etapele propuse de Tuckman: https://youtu.be/nFE8IaoInQU 

 

FORMAREA FURTUNA 
(AGITAȚIA) 

NORMAREA EFICIENTIZAREA ÎNCHEIEREA 

Echipa face 
cunoștință, se 
stabilesc 
regulile de 
bază. Încă se 
ține cont de 
formalități, iar 
membrii echipei 
sunt tratați 
drept niște 
persoane din 
exterior.  

Membrii echipei 
încep să își 
comunice 
sentimentele, însă 
în continuare se 
consideră drept 
indivizi separați, 
nu ca o parte 
dintr-un întreg. Nu 
acceptă controlul 
din partea liderilor 
și se arată ostili.  

Oamenii încep 
să se considere 
parte din 
echipă și 
realizează 
faptul că își pot 
duce munca la 
bun sfârșit chiar 
dacă acceptă și 
alte puncte de 
vedere. 

Echipa lucrează 
într-o atmosferă 
deschisă, bazată 
pe încredere, 
unde 
flexibilitatea este 
esențială, iar 
ierarhia nu are 
un rol important. 

Echipa realizează 
o evaluare a 
întregului an, 
implementând un 
plan pentru a 
asigura transferul 
rolurilor și a 
recunoaște 
contribuțiile 
fiecărui membru. 

 

Eficacitatea reprezintă o parte importantă a muncii în echipă, din moment ce fiecare 

comportament al unui membru al grupului conduce la un rezultat. Acest aspect poate fi 

interpretat într-una dintre direcțiile următoare: orientare spre sarcini, concentrare asupra 

propriei persoane sau construire și consolidare a eforturilor susținute în grup. O echipă ar 

trebui să se dezvolte corespunzător, privind lucrurile dincolo de simpla rezolvare a unei sarcini. 

Membrii unei echipe concentrate doar asupra sarcinilor vor fi din ce în ce mai puțin înclinați 

https://youtu.be/nFE8IaoInQU
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spre a coopera și vor înceta să își exprime nevoile și sentimentele. În schimb, este foarte 

probabil ca ei să dezvolte comportamente individualiste, concentrându-se asupra lor înșiși, fără 

a-și face griji pentru ceilalți sau pentru bunăstarea echipei.  

 

 

Exercițiul 1: Cum să folosim feedback-ul?  

Există o diferență între criticile destructive și feedback-ul constructiv. Înainte să oferi feedback, 

gândește-te care este scopul tău. Dacă obiectivul tău este să îți îmbunătățești relațiile cu 

membrii echipei, poți ține cont de recomandările din tabelul de mai jos:  

 

 

 

RECOMANDĂRI PENTRU UN FEEDBACK 
CONSTRUCTIV 

 Găsește un moment 
și un loc potrivit, 

 Pregătește în avans 
ceea ce vei spune și 
motivele pentru care 
faci acest lucru,  

 Asigură-te că 
persoana cu care 
vorbești te poate 
înțelege; în caz 
contrar, încearcă să 
explici într-un mod 
diferit,  

 Descrie, dar nu 
judeca,  

 Dacă e posibil, 
începe cu o 
observație pozitivă,  

 Referă-te doar la 
situația sau la 
comportamentul 
care poate fi 
schimbat. 

 Vorbește la persoana 
I („mi se pare”, 
„pentru mine, 
este...”), 

 Fii sincer și onest,  

 

 Gândește-te la ce 
spune feedback-ul 
oferit despre tine și 
presupunerile pe 
care le faci,  

 Exprimă-te clar și 
concret,  

 Pune întrebări,  

 

 Ține cont de 
diferențele culturale,  

 Referă-te la situații și 
comportamente 
specifice, nu la 
persoana cu care 
vorbești. 
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Exercițiul 2: Test cu privire la rolurile în echipă 

În cadrul grupului, fiecare are un rol. Descoperă ce atribuție ți se potrivește cel mai bine în 

echipă: 

https://www.123test.com/team-roles-test/  

 

Mai multe exerciții pentru activități de teambuilding:  

http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf 

 

 

3. Comunicarea  

De ce avem nevoie de o bună comunicare? Orice am face presupune să îi transmitem ceva 

cuiva, într-un anumit mod. Modul în care comunicăm cu potențialii clienți, colegi sau părțile 

interesate poate să îi convingă să colaboreze cu noi sau dimpotrivă – atât pe moment, cât și în 

viitor. 

 

Un stil de comunicare politicos, profesional și pozitiv, axat pe respect și înțelegere de ambele 

părți joacă un rol crucial. Atunci când conducem o afacere, e posibil să fie nevoie să luăm 

legătura cu diferite persoane interesate, cu furnizori, consultanți, avocați, agenții de publicitate, 

angajați sau potențiali angajați etc.; este esențial să ne îmbunătățim abilitățile de comunicare, 

pentru a reduce șansa de a fi înțeleși greșit. A lucra cu oamenii implică în primul rând 

comunicarea.  

 

Oamenii sunt mai productivi atunci când știu să comunice corect. Comunicarea nu se rezumă 

doar la transmiterea de informații, ci este un schimb continuu de mici fragmente de informație 

între doi sau mai mulți participanți, implicând atât un receptor, cât și un emițător. Comunicarea 

creează contact, context, sentimente și atitudini, creând bazele unei relații între emițător și 

receptor. Dezvoltarea sa include nu doar mesajul transpus în mintea receptorului, ci și procesul 

nostru de învățare și ceea ce ne propunem să transmitem, ca obiectiv al comunicării. Este 

important să menționăm că, adesea, ne amintim nu doar ceea ce ne spun ceilalți, ci și modul în 

care ne fac să ne simțim pe parcursul comunicării.  

 

Conform modelului de comunicare al lui Schulz von Thun, în orice moment dat, comunicăm pe 

patru canale diferite:  

 Ofer informații,  

 Transmit ceva despre mine,  

https://www.123test.com/team-roles-test/
http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf
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 Transmit ceva despre modul în care îl percep pe receptor și cum definesc relația dintre 

noi,  

 Transmit ceva despre ceea ce îmi doresc ca receptorul să facă în continuare.  

 

Îmbunătățirea abilităților de comunicare are loc prin ascultarea activă și articularea precisă a 

ideilor, fie verbal sau în scris. Acest lucru presupune să putem oferi răspunsuri complexe, să 

putem explica idei sau instrucțiuni colegilor sau clienților. Trebuie să ne putem adapta 

vocabularul, intonația, dinamica vorbirii și limbajul corpului pentru fiecare audiență, pentru a 

ne atinge obiectivul de a construi relații bazate pe înțelegere și încredere. Cu alte cuvinte, 

modul în care ne prezentăm pe noi înșine este modul în care ne prezentăm afacerea. Modul în 

care ne ocupăm de oameni va influența evoluția afacerii noastre și succesul de care ne vom 

bucura. De câte ori ți s-a întâmplat să nu te mai întorci într-un restaurant, din cauza faptului că 

ospătarul a fost nepoliticos? De câte ori ai fost impresionat de o afacere sau de un serviciu 

pentru că ți-au depășit așteptările? 

 

Comunicarea implică o bună gestionare a atenției, care reprezintă abilitatea de a ne concentra 

asupra mesajului (viziune) și asupra receptorului (realitate). Comunicarea trebuie adaptată – 

pentru ca mesajul să fie înțeles corespunzător, trebuie să ne ajustăm stilul de comunicare la 

receptor și la fiecare situație. De exemplu, într-o gară zgomotoasă, va trebui să vorbim tare 

pentru a fi auziți, însă același volum nu va fi potrivit atunci când ne aflăm într-un restaurant 

liniștit. Acest lucru prespune să improvizăm continuu și să ne adaptăm modul în care 

comunicăm, pentru a corespunde situației și circumstanțelor. La fel ca în cazul oricărui proces 

creativ, va trebui să generăm diferite opțiuni și să nu ne limităm la un plan fix, deoarece 

condițiile se pot schimba. 

 

Abilitățile de prezentare și de vorbire în public joacă un rol esențial atunci când ne punem pe 

picioare afacerea. Încrederea în sine se va dezvolta în timp, însă trebuie să lucrăm la 

îmbunătățirea acesteia. Multe persoane nu pot progresa, pentru că nu au suficientă stimă de 

sine. Atunci când susținem o prezentare, creăm o imagine pozitivă despre noi înșine și stabilim 

relații. Acest lucru ne va ajuta să ne îmbunătățim performanța și să dezvoltăm afacerea.   

 

Un aspect esențial al procesului de comunicare în cadrul unei echipe este reprezentat de 

aptitudinile de facilitare. În continuare, putem observa cele mai importante dintre acestea. 
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Aptitudinile și calitățile unui facilitator 

Excelente abilități de ascultare, pentru a putea 
afla ce îi preocupă pe membrii echipei sale. 
Pune întrebări strategice, pentru a înțelege 
punctul de vedere al fiecăruia. 

Dă dovadă de respect față de toți 
participanții și  este interesat în mod activ de 
ceea ce are fiecare de oferit.  

Rămâne neutru cu privire la ceea ce se discută, evitând să ia partea cuiva sau să 
manipuleze întâlnirea într-o anumită direcție.   
Dacă acest lucru se dovedește a fi dificil, sau dacă știm dinainte că ne va fi dificil să 
rămânem imparțiali, putem încerca:  
      să  lăsăm pe altcineva să faciliteze întâlnirea, 
      să facem o distincție clară între momentele când exprimăm o părere personală și 
cele când intervenim în calitate de facilitator.  

Are o înțelegere clară atât a scopului 
întâlnirii, cât și asupra obiectivelor pe termen 
lung ale grupului 

Are o gândire clară și spirit de observație, 
fiind atent atât la conținutul discuției cât și la 
întregul proces. Cum se simt participanții? Ce 
se transmite?  

Dă dovadă de asertivitate – știe când e 
necesar să intervină în mod decisiv pentru a 
imprima o anumită direcție întâlnirii. 
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Conform lui Bjørnelund Claus (Comunicare interculturală, 2019, Prelegere asupra comunicării în 

echipă), există trei instrumente eficiente pe care le putem utiliza pentru a ne îmbunătăți 

aptitudinile de comunicare și prezentare, acestea fiind: ascultarea activă (inclusiv limbajul 

corpului), rezumarea și sinteza. 

 

Cum să ne îmbunătățim abilitățile de comunicare prin ascultarea activă?  

Ascultarea activă ne ajută să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți, să evităm să îi judecăm și să 

empatizăm unii cu alții. De aceea, se spune adesea că cei mai buni comunicatori sunt cei mai 

buni ascultători. Utilizarea comunicării nonverbale (contact vizual sau gesturi de aprobare) în 

timpul ascultării active contribuie la crearea unui sentiment al prezenței și înțelegerii. 

 Acordă atenție. Observă întregul proces al comunicării, inclusiv modul în care 

interlocutorul își alege cuvintele, tonalitatea, ritmul și limbajul corpului acestuia. În 

egală măsură, observă-te pe tine însuți – postura corpului și modul în care comunici. 

Creezi oare o atmosferă bazată pe respect și toleranță?  

 Abține-te de la a judeca. Acest lucru implică abordarea celeilalte persoane cu intenția 

de a o înțelege și de a-i asculta opiniile, feedback-ul sau chiar criticile.  

 Reflectă sau oglindește. Învață să reflectezi cuvintele și emoțiile, încearcă să reformulezi, 

parafrazezi sau interpretezi mesajul transmis. Acest lucru îți poate oferi o perspectivă 

nouă, facilitând înțelegerea. 

 Clarifică. Atunci când ceva nu îți este clar, cere lămuriri. Acest lucru îți va fi de ajutor 

atât ție, cât și persoanei cu care comunici, contribuind la evitarea ambiguităților. 

 Rezumă. Propunerea unui rezumat va contribui la restabilirea termenilor-cheie, 

simplificând perspectiva asupra subiectului conversației. 

 Contribuie. Ascultarea activă presupune să împărtășim ceea ce am observat și realizat, 

pentru a crea o înțelegere reciprocă. 

 

Rezumarea: 

 Dacă poți oferi răspunsuri clare la întrebările Cine? Ce? Unde? De ce? Când? Cum? cu 

privire la proiectul sau ideile tale, vei avea succes cu siguranță.  

 

Sinteza:  

 Pune-te de acord cu interlocutorul asupra a ceea ce trebuie făcut,  

 Găsește un teren comun cu acesta,  
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 Rezumă,  

 Construiește-ți propunerea,  

 Vino cu noi idei cu privire la modul în care pot fi rezolvate diferențele de opinie.  

 

Pentru a ne îmbunătăți abilitățile de comunicare, putem participa la ateliere, cursuri și 

traininguri. Există multe instrumente, sfaturi și trucuri pe care le putem utiliza pentru a dobândi 

încredere, a exersa ascultarea activă sau a ne monitoriza comunicarea nonverbală. Principalele 

obiective vor fi să câștigăm încredere, să creăm oportunități și să ne îmbunătățim performanța. 

 

 

4. Creativitatea 

Gardner (2001) susține că o persoană creativă este cineva care rezolvă probleme în mod curent, 

dezvoltă noi produse și începe noi cercetări. În lumea antreprenoriatului, creativitatea este 

considerată drept o abilitate personală, care are legătură cu modul în care abordăm rezolvarea 

problemelor.  

 

 

 

Este abordarea ta unică, inovativă sau mai 

eficientă decât abordările anterioare?  

 

Știi cum să gândești în afara normelor și poți 

prezice idei care le nu sunt atât de evidente 

celorlalți?  

 

Știi cum să te adaptezi la schimbările pieței și 

înțelegi ce înseamnă acestea pentru afacerea 

ta?  

 

În drumul parcurs pentru a începe și a ne dezvolta afacerea, ne vom confrunta cu multe 

probleme și provocări neașteptate. Cheia este să încercăm întotdeauna să le abordăm într-un 

mod constructiv. În loc să ne plângem, vom încerca să luăm măsuri și să fim pregătiți pentru a 

adopta soluții rapide și a lua decizii rapide. 

„Cei mai buni antreprenori au fost și vor fi întotdeauna cei care rezolvă problemele.” 

Richard Branson (fondatorul grupului Virgin) 
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Kobus Neethling a propus trei zone ale creativității: 

 Zona I – Soluționarea problemelor: aceasta este zona de bază, în care observăm 

apariția unei probleme, folosim diferite tehnici pentru a o rezolva, suntem prudenți și 

planificăm următorii pași. 

 Zona II – Oportunitatea: aceasta este zona de inovare, în care căutăm oportunități și ne 

jucăm cu ele, demonstrându-ne curajul într-o mai mare măsură. 

 Zona III – Afară, dincolo de: în această zonă, stabilim noi reguli și descoperim ce este 

posibil; sunt prezente inteligența creativă și curajul extraordinar. 

 

Este important să ne conștientizăm temerile. Nu este recomandabil să evităm lucrurile de care 

ne este teamă, ci să le vedem ca pe niște provocări, care pot aduce cu ele idei noi și creative. 

Gândirea critică ne ajută să generăm noi idei, să luăm în considerare atât aspectele pozitive, cât 

și pe cele negative, să împărtășim cu ceilalți, să cerem sfaturi și sugestii și să participăm la 

sesiuni de brainstorming împreună.  

 

Este posibilă măsurarea creativității. Guilford și asociații săi din cadrul Proiectului de Cercetare 

a Aptitudinilor, dezvoltat la Universitatea din California de Sud, au elaborat anumite teste cu 

privire la gândirea divergentă (Guilford și Hoepfner, 1971). Lucrarea Dimensiunile gândirii 

divergente a lui Guilford propune patru întrebări principale: 

 fluiditatea (numărul de idei) – Câte idei? 

 flexibilitatea (numărul de categorii/schimbări ale conținutului) – Cât de variat? 

 originalitatea (idei menționate de un singur participant) – Cât de neobișnuit? 

 elaborarea (numărul de idei per categorie de conținut) – Cât de profund? 
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Trăsături des întâlnite la persoanele creative 

Imaginația Entuziasmul Spiritul de 
observație 

Motivația Dedicarea 

Perseverența Vitalitatea Abilitatea de a 
transfera și a 

reîncadra 
cunoștințele 

Teama scăzută 
de eșec 

Curiozitatea 

 

Exercițiul 1: Oricine poate învăța să fie creativ!  

 

Aptitudinile care pot fi deprinse pentru a ne dezvolta creativitatea sunt: 

 observația > Exercițiu: observă lumea care te înconjoară timp de cinci minute fără să 

interacționezi/fă o plimbare de cinci minute în tăcere, apoi notează-ți reflecțiile. 

 investigația > Exercițiu: Roata întrebărilor – scrie-ți întrebarea (întrebarea-părinte). Alți 

membri ai grupului trebuie să răspundă la aceasta cu o altă întrebare (întrebarea-copil). 

Notează toate întrebările pe hârtie și apoi revino la întrebarea-părinte. S-a schimbat 

ceva? 

 interpretarea > Exercițiu: Participanții formează un rând, orientându-se cu toții în 

aceeași direcție. Persoana din spate o va atinge pe umăr pe cea din fața lor, arătându-i o 

anumită mișcare (cum ar fi să pretindă că merge pe bicicletă). Participantul se întoarce 

apoi și o atinge pe următoarea persoană pe umăr, procesul continuând să se repete 

până când, în cele din urmă, primul și ultimul participant stau unul în fața celuilalt și 

reproduc mișcarea în același timp. Este oare aceeași pentru amândoi? 

 Invenția și inovația > Exercițiu: 100 de moduri. În 10 minute, grupurile trebuie să 

prezinte 100 de modalități în care o găină poate trece strada. Acest exercițiu 

funcționează ca o încălzire de grup, scăzându-le inhibițiile, astfel încât tuturor le va fi 

mai ușor să își împărtășească  ideile cu ceilalți. 

 

Exercițiul 2: Un mod simplu de a dezvolta creativitatea: 

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/ 

 

Exercițiul 3: Cum să ne îmbunătățim abilitățile creative: 

https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/  

 

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/
https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/
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5. Managementul și autogestionarea 

Pentru a fi un manager eficient și de succes, e nevoie să ne dezvoltăm abilitățile de conducere, 

comunicare, organizare și gestionare a timpului. Un bun manager inspiră încredere, este sigur 

pe el și își respectă angajații și colegii. Sarcina unui manager este de a crea o atmosferă unde 

primează cooperarea și munca în echipă, în care fiecare angajat își poate dezvolta încontinuu 

competențele.  

 

Planul strategic al managerului ar trebui să poată răspunde la orice întrebare cu privire la 

autoritate, timp, loc și modul de implementare. Planificarea introduce un context mai larg și o 

gândire strategică (care include și o înțelegere mai profundă a ideilor noastre și ale celorlalți). 

Ar trebui să asigure o îmbunătățire continuă a calității muncii și a produselor, aducând 

observații critice și revizuiri frecvente. Este un proces complex care necesită timp și energie, 

însă în primul rând ar trebuie să ai în vedere viziunea și pasiunea ta – De ce faci asta? 

 

Autogestionarea se referă la starea noastră de bine și atenția pe care o acordăm sănătății fizice, 

emoționale și mentale. Reprezintă o parte centrală a dezvoltării personale și implică să fim 

conștienți de senzațiile, gândurile și emoțiile pe care le percepem. Autocunoașterea ne cultivă 

și menține creativitatea, inspirația și curiozitatea. Este important să ne reconectăm la noi înșine, 

în fiecare zi, pentru a preveni provocările care pot apărea (stres, îngrijorare, afecțiuni fizice). În 

primul rând, implică să fim prezenți și să acordăm atenție lucrurilor care se întâmplă în jurul 

nostru – aceasta este o tehnică simplă și eficientă, care poate aduce numeroase beneficii.  

 

 

Cum îți poți exersa abilitățile de autogestionare și autocunoaștere: 

 Meditează sau practică mindfulness; 

 Acceptă realitatea și nu judeca; 

 Păstrează o minte deschisă, fii curios și receptiv față de cunoaștere; 

 Încetinește-ți ritmul pe parcursul zilei (atât cel al corpului, cât și al minții); 

 Apreciază și cultivă lucrurile frumoase; 

 Înainte de a reacționa, trage aer în piept de trei ori; 

 Conectează-te la natură cel puțin o dată pe săptămână.  

 

„Secretul succesului… este să fii pe deplin conștient de tot ce se întâmplă în jurul tău” 

Jackson Pollock 
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Exercițiul 1:  

O metodă eficientă pentru a ne exersa abilitățile de management este metoda de 

brainstorming Disney, care presupune să adoptăm diferite roluri pe parcursul procesului de 

creație, alternativ. Acest lucru ne oferă posibilitatea de a propune și evalua idei din mai multe 

perspective, pentru a crea un plan strategic concret.   

 

Poți afla aici mai multe despre această metodă: https://idea-sandbox.com/blog/disney-

brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn  

 

 

Gândirea de afaceri, moderarea în afaceri – metoda creativă Walt Disney, 28 martie 2015 

https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-

method/?lang=en 

 

Exercițiul 2:  

În stabilirea obiectivelor, de ajutor ne poate fi și metoda SMART, acronim care provine de la 

inițialale următoarelor caracteristici: Specific, Măsurabil, Abordabil, Relevant și Încadrat în 

Timp. Începe prin a clarifica fiecare dintre etapele formulării unui obiectiv, și reține că fiecare 

dintre aceste caracteristici este la fel de importantă. 

 

S M A R T 

Specific Măsurabil Abordabil Relevant Încadrat în Timp 

Cum implementez acest lucru? 
Realist Critic 

De ce trebuie să țin cont?  

Visător 
Ce idei/surse de inspirație apar?  

https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn
https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
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Mulder, P. (2018). Obiective SMART. Accesat pe ToolsHero, la 18.09.2019 

https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/ 

 

 

Mai multe despre metoda SMART poți afla aici: 

https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php 

 

 

6. Networkingul 

Abilitatea de a crea conexiuni este privită drept o adevărată artă, deoarece poate fi unul dintre 

cei mai importanți factori care influențează succesul unei afaceri. Reprezintă în primul rând 

conectarea și crearea unor relații cu ceilalți. Relaționarea poate avea loc atât prin activități 

online și prin intermediul rețelelor sociale, precum și prin interacțiuni reale, în cadrul unor 

diferite întruniri sau chiar în situații obișnuite din viața de zi cu zi. Ne permite să stabilim o rețea 

de contacte de afaceri, care ne pot ajuta în a ne promova afacerea, a face schimb de idei și 

sfaturi sau în a dobândi noi competențe. Prin relaționarea cu ceilalți, putem obține informații și 

contacte care ne pot fi de folos pentru a le demonstra celorlalți calitățile și realizările noastre 

personale. 

 

 Înainte de a începe să faci networking – alege cadrul/rețeaua potrivită. Cine ar putea fi 

interesat de munca și de ideile tale și de unde ai putea obține informații valoroase cu 

privire la modul în care îți poți promova afacerea? Este util să te documentezi în 

prealabil – astfel, vei fi pregătit, iar comunicarea va decurge mult mai lejer. 

https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/
https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php
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 Relaționarea nu presupune doar să faci cunoștință cu cât mai multe persoane, ci implică 

să planifici modul în care vei crea conexiuni reale cu acestea. Pe termen lung, îți dorești 

ca oamenii să știe cine ești, cu ce te ocupi și să îți susțină afacerea. Evenimentele sociale 

reprezintă o oportunitate de a îți crea contacte importante, prin socializare într-un 

cadru formal sau informal. În egală măsură, seminariile, atelierele, cursurile de formare, 

voluntariatul, grupurile de antreprenori, cluburile sociale sau sportive sunt alte opțiuni 

pe care le poți utiliza pentru a stabili contacte valoroase. 

 Începe de la rețeaua pe care ți-ai creat-o deja – ai deja la dispoziție anumite rețele, care 

includ prieteni, rude, cunoscuți și vecini, iar cel mai simplu este să începi prin a le 

transmite lor mesajul tău. 

 Fii creativ în procesul de comunicare și conectare. O bună relaționare implică un proces 

care funcționează în ambele direcții - înainte de a cere, trebuie să oferi ceva, la rândul 

tău. Ar trebui să iei în considerare atuurile și abilitățile pe care le deții și cum se 

raportează acestea la ceilalți, pentru a îți putea extinde rețeaua. 

 

Cel mai important este să fii activ și deschis pentru noi întâlniri. 

Și apoi – să fii perseverent! 

 

Uneori poate fi nevoie de mai mult timp, dar trebuie să ai răbdare și să nu te descurajezi. 

Câteva recomandări pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de relaționare:  

 Preia inițiativa și trimite un mesaj; 

 Alătură-te unor grupuri din jurul tău;  

 Alătură-te grupurilor din domeniul tău de 

activitate; 

 Fii activ pe rețelele sociale; 

 Privește fiecare întâlnire ca pe o nouă 

oportunitate; 

 Nu te rezuma la a cere – oferă ceva, la 

rândul tău.. 

  



 

 

 

28 

 

POVESTEA UNUI ANTREPRENOR DE SUCCES – STUDIU DE 
CAZ 
 

 

 

Céline este originară din Caraibele Franceze și trăiește în Danemarca 

de aproape șapte ani. A fost dintotdeauna interesată de dezvoltarea 

personală și este foarte creativă. Pe parcursul carierei sale, a fost 

cântăreață și a avut propria casă de discuri, însă după 20 de ani în 

industria muzicală, și-a dat seama că era pregătită pentru o schimbare 

în cariera profesională, alegând să exploreze moda. Astfel, în 2011 a 

lansat QIIM, o linie vestimentară de inspirație africană: 

www.iloveqiim.com 

 

Ca antreprenor și migrant, Céline Fati deține o vastă expertiză pe care dorește să o transmită și 

altor antreprenori. Împărtășește din cunoștințele și experiențele sale în calitate de coach în 

domeniul vizibilității și brandingului pe site-ul său: https://celinefaty.com/. Pentru ea, este 

esențial să acționezi și să investești în tine, astfel încât să fii pregătit să treci la fapte atunci când 

ți se deschide o oportunitate.  

 

 

 

„Am lucrat pe cont propriu toată viața, iar în cea mai mare parte a timpului am fost 

cântăreață. După ce am decis să îmi deschid propriul brand, inspirat de cultura africană, am 

devenit și coach în domeniul vizibilității și brandingului deoarece, ca antreprenor, vedeam că 

prietenii mei nu știau cum să procedeze, așa că am văzut o oportunitate. În acest moment 

mă pregătesc pentru a deveni coach certificat, astfel încât să pot lucra și mai mult. Ambele 

îmi aduc un venit.” 

Céline Fati, antreprenor 

”Migranții trebuie să treacă la acțiune. Aici, în Danemarca, afacerea ta poate avea succes – 

s-ar putea să dureze puțin, dar vei reuși. Nu îți face griji cu privire la etnia ta, limba ta. Dacă 

nu îți este teamă de cine ești, ideea ta poate avea succes. Iubește-te pe tine însuți și nu da 

atenție cuvântului „minoritate”. Toți imigranții care sosesc aici ar trebui să aibă 

posibilitatea de a nu se privi pe ei înșiși drept o minoritate. Cu toții putem să aducem o 

contribuție.” 

http://www.iloveqiim.com/
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Seria „Faceți cunoștință cu antreprenorul migrant”: 

 

 https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/  

 https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/ 

 https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/ 

 https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/  

https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/
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CONCEPTUL DE CREATIVITATE 
 

Conform lui Sternberg (1999), creativitatea reprezintă abilitatea de a concepe produse care 

sunt în egală măsură unice, surprinzătoare și adecvate. Creativitatea este un concept vast, cu 

profunde semnificații atât la nivel individual, cât și relational. La nivel individual, creativitatea 

își găsește aplicația în rezolvarea unor probleme în viața și munca de zi cu zi. La nivel cultural, 

inventivitatea poate fi factorul determinant pentru alte revelații logice, progrese în ceea ce 

privește dexteritatea, dezvoltarea unor noi creații și proiecte sociale. Impactul financiar al 

ingeniozității este semnificativ, ținând cont că introducerea și administrarea unor noi produse 

duce la crearea unor noi ocupații și locuri de muncă. Mai mult, persoanele, organizațiile și 

societatea vor trebui să se adapteze, pentru a putea face față noilor cerințe.  

 

Imaginația este considerată drept o importantă caracteristică a inovației și creativității, însă nu 

este nici pe departe singura. Alte componente vitale ale ideii de creativitate ar fi: intuiția, 

curiozitatea, informarea, inventivitatea (în procesul gândirii), impulsul inovator, abilitatea de a 

fi diferit, îndrăzneala și zelul. Inovația poate să se declanșeze atunci când rezolvăm 

numeroasele probleme zilnice, iar diferitele sale etape pot să aibă loc fie în primul plan al 

avangardei, fie departe de ochii lumii. Creatorul face diferența între „imaginația ieșită din 

comun” și „ingeniozitatea obișnuită”. Prima dintre acestea va duce la apariția unor creații 

importante, care vor avea un impact major asupra întregii societăți și vor aduce faimă, în timp 

ce a doua își face apariția pe parcursul unor exerciții comune, din viața de zi cu zi, care necesită 

un anumit nivel de creativitate, cum ar fi compunerea versurilor pentru melodii, sau luarea 

unor decizii importante. Atributele menționate mai sus sunt fundamentale pentru atingerea 

„inventivității ieșite din comun”; însă în cazul ingeniozității obișnuite nu este necesar ca ele să 

atingă un nivel atât de înalt, cerințele nefiind atât de stricte.   

 
(Fotografia de la începutul capitolului este de Alice Achterhof, publicată pe Unsplash) 

 

 

ATUNCI CÂND CREATIVITATEA SE ÎNTÂLNEȘTE CU 
INOVAȚIA 
 

În ultima vreme, spiritul și mentalitatea de pionierat au fost celebrate din ce în ce mai mult. 

Deschizători de drumuri cum ar fi Bill Gates, Richard Branson și Mark Zuckerberg „și-au lăsat 

amprenta asupra universului”, în cuvintele lui Steve Jobs. În ciuda faptului că au acumulat averi 

considerabile, au avut un impact semnificativ asupra societății, implicându-se și în ameliorarea 

unor probleme sociale.  

 

https://unsplash.com/@alicegrace?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creativity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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În zilele noastre, oamenii au tendința să accepte schimbarea foarte ușor, simțind nevoia să fie 

deschizători de drumuri. În ceea ce privește dezvoltarea spiritului antreprenorial, aceasta se 

află în legătură directă cu deprinderea abilităților care conduc la apariția unei „mentalități de 

pionierat”. Rețeaua pentru Educație Antreprenorială descrie mentalitatea inovativă drept 

îmbinarea acelor atitudini, aptitudini și practici care sunt necesare succesului academic, fie la 

un nivel fundamental sau excepțional. Printre acestea se numără: o atitudine proactivă, 

abilitatea de autogestionare, capacitatea de a-și asuma riscuri, adaptabilitatea și 

versatilitatea, inventivitatea și progresul, logica fundamentală și gândirea critică. Alte definiții 

includ capacitatea de a observa oportunitățile, a gestiona resursele disponibile și a trage 

concluzii. Termenul înglobează și acele abilități la nivel general sau expert care îi sunt 

caracteristice unei persoane ingenioase și versatile. Mentalitatea de pionierat poate fi aplicată 

în numeroase circumstanțe diferite. Este relevantă atât în cazul unor reprezentanți ai unor 

organizații enorme, cu o vastă ierarhie, cât și pentru coordonatorii unor rețele, savanți, 

inventatori, specialiști, consultanți juridici, reprezentanți ai guvernului, artiști, persoane 

implicate în munca în folosul comunității sau artizani. În secolul 21, a avea o perspectivă 

inovatoare a devenit o competență fundamentală. Persoanele care o dobândesc vor atinge cu 

siguranță succesul în domeniile în care vor activa – indiferent care vor fi acestea – datorită 

faptului că, prin însăși definiția acesteia, ei sunt ingenioși și versatili. Modelul de învățare tip T 

se aplică, de asemenea, și în cazul dezvoltării abilităților antreprenoriale. Mentalitatea 

inovatoare promovează cizelarea unor abilități vitale, atât la nivel fundamental, cât și la nivel 

expert.  

 

 

TEORIA MEDIILOR ȘI A ATMOSFERELOR: STIMULAREA 
CREATIVITĂȚII ȘI A INOVAȚIEI 
 

Fiecare individ are un stil specific de a învăța și a munci, fiecare are o anumită circumstanță sau 

un context în care poate fi inventiv. Însă avem posibilitatea de a utiliza anumite stiluri și de a 

crea o anumită ambianță, pentru a încuraja inventivitatea și distracția.  

 

Mediul jucăuș: Este un mediu relaxat, propice inovației. O ambianță jucăușă și destinsă este 

importantă pentru un loc de muncă în cadrul căruia este încurajată distracția. Faptul că 

atmosfera este antrenantă nu înseamnă că munca nu este importantă, ba dimpotrivă – un 

climat distractiv are rolul de a-i inspira pe angajați să lucreze, nu să le distragă atenția.  

 

Spațiul imaginativ reprezintă un interval de care colegii pot beneficia, pentru a stimula 

inventivitatea. A avea suficient spațiu este de o importanță crucială în procesul atingerii unui 

obiectiv. Acest lucru nu se aplică doar în cazurile angajaților care lucrează pe cont propriu – în 
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egală măsură, spațiul inovativ poate să implice propunerea unei perioade de răgaz după ce 

echipa a muncit din greu.   

 

 

PROMOVAREA UNEI ATMOSFERE POZITIVE, CARE 
STIMULEAZĂ CREATIVITATEA ȘI INOVAȚIA 
 

Există câteva ajustări fizice care pot fi făcute în cadrul unui mediu existent, pentru a încuraja 

procesul creativ: 

 

1. Instrumente și resurse: acestea pot include, printre altele, un creion și un carnețel, o 

agendă, acces la email, un Ipad, un sistem care permite ascultarea muzicii, un laptop. E 

necesar să existe posibilitatea de a lua notițe. Nu e nimic mai frustrant decât să uiți o idee, 

pentru că nu ai avut oportunitatea de a o nota. 

 

2. O strategie de incubare: este important ca, în 

anumite momente, angajații să aibă acces la un 

spațiu retras, care să conțină o masă de lucru, o 

cameră de conferințe, calendarul echipei. Le va 

permite să se concentreze, dar în același timp să se 

poată consulta cu restul echipei, dacă e nevoie. 

 

3. Un spațiu de creație: Un loc liniștit poate fi uneori de 

o importanță vitală pentru gândirea creativă, motivul 

principal fiind să putem duce la bun sfârșit un 

proiect, lăsând creativitatea să își urmeze cursul, 

departe de elemente care să distragă atenția.  

 

4. Mesaje motivaționale: Orice are rol de a încuraja și 

inspira, citate, articole, imagini sau premii.  
Fotografie de ROOM, publicată pe Unsplash 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI:  
 

 

Fabrica de Proiecte (metodă inovativă de gamificare care încurajează 

creativitatea)  

 

Adaptat după jocul „Out of the box”, care își dorește să contribuie la creșterea incluzivității în 

Europa prin gamificare, Fabrica de Proiecte propune o metodă perfectă pentru stimularea 

creativității și a unei mentalități creative.  

 

Mai jos, poți consulta o scurtă descriere a modului în care funcționează jocul:  

 

1. Fabrica de Proiecte:  

 

Împarte participanții în grupuri de 4-5 persoane.  

Oferă-le participanților șablonul fabricii de proiecte.  

Treceți împreună prin fiecare secțiune a șablonului, după cum urmează: 

 

 

A: “Fii creativ”  

 

Durata proiectului: Împarte fiecărui grup câte un cartonaș în mod aleatoriu, pornind de la două 

luni până la un număr de X ani.  

 

Un an 18 luni 10 luni 5 ani 

6 luni 3 ani 8 luni 3 luni 

2 ani 2 luni 1.5 ani 13 luni 

 

Echipa: Definește grupul care va lucra la acest proiect.  

Cine va face parte din echipa de proiect? Își vor păstra participanții contextul „real” sau își vor 

imagina un rol pentru personajul pe care îl joacă în cadrul jocului?   

 

Problema:  

Propune-le grupurilor câte o problemă socială, din viața reală. Poți adapta unele dintre 

exemplele următoare, astfel încât ele să se potrivească grupului cu care lucrezi: 
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Lipsa abilităților și 

competențelor digitale  

Lipsa abilităților financiare 

și de gestiune a banilor 

Inegalitatea între sexe în mediul 

de afaceri 

Rasismul Adoptarea schimbărilor în 

afaceri  

Abuzul de droguri și alcool  

Conflictele etnice ________________ ________________ 

 

 

B: Grupul-țintă  

Împarte-le aleatoriu echipelor câteva grupuri-țintă cu care să lucreze și cărora să le dedice 

proiectul lor. Poți adăuga și alte grupuri, în funcție de necesitățile și contextul participanților cu 

care lucrezi.  

 

Profesori Profesori de școală primară Manageri de hoteluri 

Jurnaliști Tineri ________________ 

Agricultori Proprietari de afaceri în 

mediul rural 

 

________________ 

 

Cere-le echipelor să definească în mod specific grupul lor țintă, în funcție de alți factori: gen, 

vârstă, dificultăți sociale, zonă geografică, situație economică, nivel de studii/istoric 

educațional.  

 

Cere-le grupurilor să stabilească modul în care își propun să asculte nevoile grupurilor-țintă și să 

le implice în cadrul proiectului.  

Cere-le grupurilor să identifice trei modalități în care pot implica alți agenți/grupuri-țintă 

adiționale în cadrul proiectului.  

 

 

C: Dezvoltă!  

Cere-le echipelor să stabilească cele patru etape și procese principale care vor avea loc în cadrul 

proiectului.  

 

Exemplu:  

Etapa 1:  

 

Etapa 2 
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Etapa 3:  

 

Etapa 4:  

 

 

D: Susținerea schimbării 

Identificați costul aproximativ și tipurile de cheltuieli pe care le-ar implica ideile voastre. 

Cere-le echipelor să identifice șase potențiale surse de finanțare pentru fiecare proiect.  

 

Surpriză: Finanțatorul care aduce cea mai mare parte a fondurilor nu le mai poate furniza – în 

ce mod va afecta acest lucru proiectul? Gândiți din nou bugetul.  

 

Feedback:  

În acest punct, grupurile se vor vizita reciproc, încercând să înțeleagă celelalte proiecte.  

Cere-le grupurilor să ofere feedback pentru celelalte idei de proiecte.  

 

 

E: Să înțelegem  

Cere-le echipelor să își adapteze proiectul, ținând cont de feedback-ul și ideile primite de la 

celelalte grupuri.  

 

Momentul de glorie: Propune-le grupurilor să își prezinte ideile în fața celorlalți. Durata maximă 

permisă va fi de trei minute per echipă.  

Grupurile care fac parte din public vor lua în considerare fiecare element prezentat în cadrul 

proiectului, oferind feedback.   

 

 

2. Reflecție în grupuri mici 

 

Grupurile se vor reuni, discutând următoarele aspecte:  

- Își propun să meargă mai departe cu aceeași idee?  

- Le-ar plăcea să își schimbe ideea/să adopte idei noi? Adaptându-le la grupul lor țintă și la 

nevoi nou-apărute etc.  

- Ce funcționează bine la ideea lor de proiect?  

- Care este cel mai slab element al ideii lor de proiect?  
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- Ce au avut alte grupuri, care lipsește proiectului lor? 

 

 

 

Teatrul Creativ – exemplu de bune practici creative 

 

 
 

Iată un exemplu de dramă creativă, care poate fi utilizată pentru a susține antreprenorii 

imigranți.  

Credit: http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html 

 

Numele exercițiului: De pe Pământ 

Inteligență care are legătură cu inteligența intrapersonală 

“Teatrul creativ este o formă de teatru improvizațional, non-expozițional, axat pe proces, în 

cadrul căruia participanții sunt ghidați de către un lider pentru a-și imagina, a interpreta și a 

reflecta la anumite experiențe, reale sau imaginare.” Teatrul creativ îi ajută pe indivizi ca, 

prin intermediul unor contexte diferite, care includ „lumea naturii, jocul creativ, să dezvolte 

tehnici teatrale, având scopul de a crea experiențe de învățare axate pe participanți”. 

(Aidlearn 2016 – SchoolGateway.eu) 
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Durata: 30 minute 

Logistică (spațiu, materiale etc.): Spațiu liber, pături sau saltele, muzică 

Obiective (Ce anume încurajează activitatea? Care este scopul său? etc.) 

- Dezvoltarea energiei într-o atmosferă calmă, 

- Susținerea participanților în a se concentra asupra lor înșiși, a rămâne conectați la 

propriul corp.  

 

Descriere și metodologii: (Cum va fi implementată activitatea?) 

 

Facilitatorul va propune grupului un exercițiu de încălzire, participanții pornind întinși pe podea, 

concentrându-se asupra respirației. Lent, îi va conduce pe cursanți prin procesul activării 

părților corpului, folosind imagini vizuale și metafore.  

 

În ceea ce privește fundalul muzical, atunci când creezi un playlist, poți alege muzică 

instrumentală, care va deveni mai energică spre sfârșitul sesiunii. 

Utilizează următoarele sugestii, lăsând ca după fiecare pas să treacă câteva minute, pentru ca 

participanții să poată explora momentul:  

 

1. Întins pe jos, ascultă-ți respirația. Fii atent la sunetele pe care le auzi atât în interiorul, 

cât și în exteriorul tău. Observă ce fel de gânduri îți trec prin minte, dar nu le judeca.  

2. Imaginează-ți că mișcarea respirației tale – inspirația și expirația – devine tot mai amplă, 

mișcându-ți întregul corp.  

3. Dezvoltă această mișcare, imaginându-ți că întreaga podea este vopsită în culoarea ta 

preferată și că îți dorești să îți acoperi fiecare parte a corpului cu această culoare. 

(Participanții încep să se rostogolească, mișcările cresc în amploare.) 

4. Încearcă să îți vopsești fiecare centimetru pătrat al corpului, atingând podeaua colorată.  

5. Acum că ai reușit să te vopsești în întregime, încerci să te ridici pentru a lăsa culoarea să 

se usuce, însă îți este greu, din cauza gravitației. Trebuie să lupți cu gravitația, asemenea 

unui copil care învață să stea singur în picioare.  

6. Încheie exercițiul stând în picioare.  

 

În continuare, începe să te miști în spațiu (progresiv, muzica poate începe să devină mai 

energică). 

Vei începe să îi observi pe ceilalți în jurul tău. Te miști în funcție de cum simți nevoia, dar 

privești persoanele pe care le întâlnești și le saluți, folosindu-ți doar ochii.  
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După o perioadă în care grupul s-a aflat în mișcare, privindu-se unii pe ceilalți, începeți să 

formați un cerc. În interiorul cercului, asigură-te că privești în ochi fiecare persoană cel puțin o 

dată, și că toți ceilalți te-au privit de asemenea.  

 

Variante (Există vreun alt mod în care poate fi implementat acest exercițiu? Care ar fi? De ce? 

Ce îmbunătățiri sau schimbări presupune această variație?)  

Dacă participanților le este greu să se concentreze asupra respirației, facilitatorul le poate cere 

să își trezească corpul lent, cu mișcări mici, sugerându-le să își imagineze că învață cum să se 

ridice și să umble, ca și cum ar fi bebeluși.  

 

Evaluare și reflecție (Doar dacă este necesar, descrie cum ar trebui să se desfășoare)  

În interiorul cercului, facilitatorul pune următoarele întrebări:  

 Cum v-ați simțit la începutul exercițiului și cum vă simțiți acum?  

 Ce ați descoperit cu privire la modul în care se mișcă corpul vostru?  

 Ați observat anumite senzații sau percepții pe care nu le aveți de obicei?  

 

Observații pentru instructor (Doar dacă este necesar, menționează aspecte sau probleme 

legate de această activitate la care instructorul ar trebui să fie atent atunci când are loc) 

 Cere-le participanților să păstreze liniștea și să se concentreze asupra percepțiilor 

asupra propriilor corpuri, urmărindu-le. 

 Permite-le să zâmbească și să caște.  

 Facilitatorul trebuie să se asigure că participanții înțeleg sarcinile propuse. Dacă este 

necesar, încearcă să repeți informația, folosind alte modalități de a-i îndruma. 
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FOLOSIND SFATURILE EXPERȚILOR – CE TREBUIE EVITAT: 
ELEMENTE CARE DISTRUG CREATIVITATEA 
 
 

Fotografie de Vinicius Amano , publicată pe Unsplash 

 

 

În experiența noastră, este mult mai ușor să „omori” o idee decât să o susții și să o transformi în 

ceva valoros. Trebuie să fim atenți să nu distrugem ideile unei persoane, sau vor înceta să mai 

încerce să le împărtășească cu noi, și vor alege să le spună altcuiva.  

 

Este extrem de dificil să încerci să fii de ajutor atunci când o persoană îți povestește despre o 

idee pe care au avut-o, mai ales atunci când aparent este una lipsită de sens și imposibil de pus 

în practică. Cu toate acestea, cel mai probabil există un element care îți poate fi de folos. În 

egală măsură, vei avea șansa să ți ajuți să înțeleagă de ce ideea lor nu va funcționa. Ar trebui ca 

inițial, să încerci să înțelegi de ce consideră că ideea lor este valoroasă.  

  

https://unsplash.com/@viniciusamano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creative?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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SUSȚINEREA CREATIVITĂȚII ȘI A INGENIOZITĂȚII 
 

În cadrul echipelor noastre, trebuie să luăm întotdeauna în considerare care abordări ne vor 

permite să susținem un proces creativ în timp. Poți consulta pagina următoare pentru o 

perspectivă aprofundată asupra mai multor factori diferiți care joacă un rol în susținerea 

procesului creativ: https://dculberh.wordpress.com/2014/01/26/engaging-and-sustaining-

creativity-and-innovation-part-2/ 

 

Mai multe concepte sunt discutate în detaliu: 

 Fluxul și fântâna de idei – pentru ca inventivitatea să apară, avem nevoie de acces la o 

progresie continuă a ideilor; 

 În interior și dincolo – într-un mod similar, trebuie să recunoaștem că putem obține idei 

atât din resursele noastre și ale echipei noastre, precum și dincolo de aceste limite; 

 Conexiuni și rețele – trebuie să începem să luăm în considerare o perspectivă mai largă, 

învățând din sistemele și rețelele pe care le avem la dispoziție; 

 Empatie, valoare și încredere în sine – dacă dorim să creăm un mediu în care 

creativitatea să prospere, trebuie mai întâi să stabilim un climat de încredere, respect și 

empatie; 

 Acțiune și permisiune – echipa noastră se va dezvolta dacă le permitem oamenilor să își 

depășească limitele, să învețe și să experimenteze. 

  

https://dculberh.wordpress.com/2014/01/26/engaging-and-sustaining-creativity-and-innovation-part-2/
https://dculberh.wordpress.com/2014/01/26/engaging-and-sustaining-creativity-and-innovation-part-2/
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DE CE AVEM NEVOIE DE UN PLAN DE AFACERI? 
 

 

 

Pentru a porni o afacere sau a dezvolta una deja lansată, planul de afaceri este un instrument 

absolut necesar. Practic, acesta reprezintă un document în care este descrisă în detaliu o idee 

de afaceri, precum și toate aspectele care țin de aceasta, pe termen lung și pe termen scurt. 

Este un ghid pentru acțiunile care vor fi întreprinse și pentru succesul de care ne vom bucura în 

viitor, însă poate fi, de asemenea, un mod bun de a le prezenta fezabilitatea afacerii unor 

potențiali investitori sau finanțatori. În egală măsură, poate fi utilizat atunci când ne depunem 

candidatura pentru a beneficia de subvenții financiare sau alte forme de sprijin.   

 

Planul de afaceri poate fi creat de către o singură persoană sau poate include alți parteneri 

potențiali. Cu toate acestea, indiferent dacă îl scriem singuri sau cu ajutorul altor persoane, 

trebuie întotdeauna să avem în vedere ținta finală. 

 

Înainte de a începe să construim planul de afaceri, este important să aflăm de ce abilități vom 

avea nevoie, noi sau partenerii noștri, pentru a putea descoperi eventualele lacune. Planul nu 

va avea niciodată o formă finală, ci va trebui să continuăm să îl actualizăm, pe măsură ce 

afacerea se dezvoltă. Este esențial să reținem că succesul planului de afaceri depinde de 

calitatea informațiilor pe care le conține. 

 

Fiecare plan trebuie să fie adaptat la specificul afacerii, de aceea vom ține cont de mai mulți 

factori: timp, loc, fonduri, resurse umane etc. Cu toate acestea, un lucru ar trebui să fie 

întotdeauna clar: persoanele care își alocă timp pentru a construi planul de afaceri se bucură de 
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succes într-o măsură mult mai mare decât cele care omit acest pas. Un plan corespunzător este 

necesar pentru oricine dorește să își deschidă o afacere, însă poate fi de o importanță vitală 

pentru antreprenorii străini, deoarece aceștia au nevoie de informații mai detaliate cu privire la 

contextul și legislația socio-economică decât colegii lor locali. 

 

Există două tipuri de planuri de afaceri: 

 planul pe termen scurt (care vizează obținerea unui împrumut, a unei investiții sau a 

unei finanțări), 

 planul pe termen lung (care contribuie la dezvoltarea afacerii). 

 

 

CE TIP DE AFACERE? 
 

 

 

Primul element care trebuie luat în considerare și evidențiat în planul de afaceri este stabilirea 

proprietarului legal al afacerii. Orice potențial investitor trebuie să știe că afacerea este – sau 

va fi – creată în conformitate cu procedurile legale în vigoare. 

 

În ceea ce îi privește pe antreprenorii străini, se recomandă ca ei să țină cont de legislația 

specifică aplicabilă cetățenilor străini, pentru a se asigura că dețin toate drepturile de a-și 

începe propria afacere sau de a duce mai departe o afacere existentă. 
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Ce tip de proprietate/tip de afacere ar trebui să alegem?  

 Asociat unic: în mod frecvent, se întâlnește acest tip de proprietate legală în cazul 

întreprinderilor mici. Astfel, afacerea este deținută și condusă de o singură persoană. 

Administrarea acestui tip de afacere presupune faptul că proprietarul are dreptul la 

întregul profit, dar, în același timp, el/ea va răspunde personal pentru orice datorie.  

 Parteneriat: două sau mai multe persoane pot forma un parteneriat. În acest caz, 

fiecare partener poartă o parte din răspundere cu privire la datoriile restante. Partenerii 

pot fi de două tipuri: limitat sau general. Primul dintre aceștia poate investi în afacere, 

însă nu poate participa la gestionarea activității acesteia zilnice, fiind responsabil doar 

pentru valoarea investiției inițiale. Acest tip de companie trebuie să aibă cel puțin un 

partener general, cu răspundere nelimitată pentru toate datoriile parteneriatului. 

 Societate cu Răspundere Limitată: nu este foarte ușor de înființat; cu toate acestea 

trebuie menționată. O societate cu răspundere limitată reprezintă o entitate juridică 

complet separată de persoanele care o dețin. Acestea nu poartă alte responsabilități, cu 

excepția acțiunilor deținute. 

 Firmă de consultanță: reprezintă un tip de afacere în cadrul căreia unul sau mai mulți 

experți într-un anumit domeniu își oferă serviciile de consultanță. Acest tip de companie 

poate fi condusă de o singură persoană sau de mai multe.  

 Cooperativă: un tip de afacere în cadrul căreia mai multe persoane se reunesc, pentru a 

conduce o afacere pe picior de egalitate. Fiecare dintre ele investește același interval de 

timp și aceeași sumă de bani, lucrează și valorifică beneficiile în aceeași măsură.  

 Franciză: este o modalitate populară de a porni o afacere. Antreprenorul poate cumpăra 

drepturile de a face comerț sub numele companiei-mamă, dobândind, în schimb, o 

afacere care funcționează pe baza unei idei care s-a dovedit deja a fi de succes. În 

continuare, francizorului îi vor fi plătite taxele de redevență provenite din vânzări. 
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CE SĂ VINDEM? 

 

O afacere nu poate fi inițiată cu succes fără a avea o idee clară cu privire la ce reprezintă exact 

produsul sau serviciul. Este important să putem formula o descriere precisă a ceea ce compania 

urmează să vândă. 

 

Pentru a putea face acest lucru, este important să: 

 analizăm punctele tari și punctele slabe ale ideii de afaceri; 

 evaluăm oportunitățile de promovare; 

 efectuăm cercetările necesare și să evaluăm concurența; 

 nu uităm să rezolvăm unele aspecte practice, cum ar fi: 

a) unde va fi depozitat stocul;  

b) unde se vor afla unitățile de vânzare; 

c) modul în care va fi organizată distribuția, etc .; 

 decidem dacă este necesar să angajăm alte persoane; 

 ne amintim că este posibil ca procesul de vânzare să fie influențat de costurile de 

producție.  
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CINE SUNT CLIENȚII? 
 

Să ne cunoaștem clienții este singura modalitate sigură de a direcționa eficient eforturile de 

vânzare. Clienții pot fi atât organizații sau persoane juridice, precum și persoane fizice. 

 

Pentru a putea viza clienții, trebuie să colectăm informații despre aceștia. 

În acest scop, este necesar să: 

 folosim cercetările de piață, pentru a afla ce le place clienților și ce nu;  

 aflăm ce își doresc clienții, adresându-le întrebări în mod direct sau chiar observându-le 

comportamentul; 

 folosim surse secundare obținute în urma cercetărilor; 

 împărțim clienții în grupuri, pentru a putea selecta tipuri de marketing diferite; 

 adoptăm punctul de vedere al clienților cu privire la produsele sau serviciile oferite; 

 stabilim încă de la început cum vom rezolva eventualele reclamații.  
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CE STRATEGIE DE MARKETING AR TREBUI SĂ FOLOSIM? 
 

 

 

Marketingul face parte din strategia generală de afaceri concepută pentru a atrage și a păstra 

clienții. Așadar, este esențial să avem o bună înțelegere a pieței, înainte de a lansa o afacere. 

Acest lucru implică să studiem tendințele și alți factori care pot modela sau afecta o afacere. 

 

Un plan de afaceri trebuie să conțină o descriere detaliată a pieței și a concurenței existente, 

precum și o posibilă strategie de marketing, incluzând orice activități promoționale propuse. 

 

Pentru a dezvolta o strategie de piață bună, este esențial: 

 să studiem competitorii, vorbind cu clienții lor și analizând marketingul pe care îl 

folosesc; 

 să utilizăm internetul, deoarece este un instrument de marketing foarte important; 

 să ne punem la curent cu noile tehnologii; 

 să adunăm informații cu privire la obstacolele pe care le-ar putea întâmpina afacerea 

noastră pe piață; 

 să nu subestimăm diferitele bariere (juridice, sociale sau culturale), în special în cazul în 

care antreprenorul nu este localnic; 

 să selectăm cu atenție sistemul de prețuri. 
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CUM SĂ GESTIONĂM O AFACERE? 
 

 

 

Managementul afacerii, precum și numărul și tipul angajaților de care avem nevoie reprezintă o 

parte foarte importantă a planului de afaceri. Este necesar să oferim detalii cu privire la întregul 

sistem de management: începând cu managerii (inclusiv CV-urile, referințele și calificările 

acestora), angajații (CV-urile, referințele și calificările lor), precum și experții externi sau 

consultanții. Expertiza proprietarului afacerii ar trebui să fie luată în considerare, de asemenea. 

 

Tipul și numărul celorlalți angajați sunt strict legate de modelul și dimensiunea fiecărei afaceri 

în parte. 

 

Pentru a realiza toate acestea, este important: 

 să avem o imagine clară asupra abilităților angajaților; 

 să fim pregătiți să tratăm angajații corespunzător și să îi putem motiva;  

 să luăm în considerare cooptarea unor experți externi, dacă este necesar; 

 să ne documentăm cu privire la aspectele juridice ale recrutării, în special atunci când 

angajații au o altă cetățenie; 
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 să determinăm standardele de calitate a serviciilor pe care personalul va trebui să le 

respecte.  

 

 

CUM SĂ CONDUCEM O AFACERE? 

 

Gestionarea competentă și eficientă a unei afaceri este esențială pentru a atinge succesul. 

Astfel, planul de afaceri ar trebui să poată explica într-un mod clar viziunea din spatele acesteia 

și modul în care se va desfășura activitatea zilnică în cadrul ei. 

 

Toate aspectele companiei ar trebui să genereze bune practici de afaceri. Dacă o afacere poate 

fi condusă de acasă, acest lucru nu înseamnă că planul de afaceri nu ar trebui să descrie în 

detaliu aspectele practice care derivă din această decizie. În egală măsură, în ceea ce privește 

posibilitatea de a conduce o afacere de la domiciliu, este fundamental să respectăm toate 

cerințele legale. 

 

În concluzie, un plan de afaceri trebuie să conțină informații detaliate despre: 

 locul unde se va desfășura activitatea; 

 utilajele sau alte materiale; 

 numele potențialilor furnizori; 
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 depozitele necesare afacerii; 

 procesul de producție; 

 modalitățile de livrare; 

 intervalul orar necesar funcționării; 

 modalitățile prin care produsul sau serviciul va fi pus la dispoziția clienților. 

 

 

CUM SĂ EXPLICĂM ASPECTELE FINANCIARE? 
 

 

 

Raporturile financiare ar trebui să fie întotdeauna incluse în planul de afaceri, deoarece acestea 

au o importanță crucială pentru succesul prezentării. Situațiile financiare pot ajuta investitorii 

să înțeleagă potențialul afacerii și, în același timp, pot confirma fezabilitatea acesteia, precum și 

perspectivele generale pe termen lung. 

 

Documentele principale care trebuie incluse sunt: 

 prognoza fluxului de numerar; 

 bilanțul; 

 proiecția contului de profit și pierdere. 
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Experții externi, cum ar fi băncile, contabilii sau asociațiile specializate dedicate migranților îi 

pot fi de ajutor antreprenorului în pregătirea situațiilor financiare. De regulă, raporturile 

financiare detaliate sunt incluse în anexe. 

 

Pentru a putea atașa documente financiare verosimile planului nostru de afaceri, este 

important: 

 să punem la punct un sistem de contabilitate fiabil; 

 să dăm dovadă de precizie în toate aspectele financiare; 

 să oferim suficiente detalii pentru a susține prognozele; 

 să fim clari și onești cu privire la potențialele riscuri; 

 să încercăm să prezicem orice dificultăți ar putea apărea în legătură cu managementul 

financiar. 

 

În concluzie, un plan de afaceri de bază ar trebui să includă următoarele secțiuni: 

 cuprins; 

 profilul afacerii; 

 planul de marketing; 

 planificarea operațională; 

 resursele umane; 

 planul financiar; 

 anexe. 

 

 

EXERCIȚII 
 

Exercițiul 1:  

Încearcă să îți descrii ideea de afacere, răspunzând la următoarele întrebări:  

 

Cine?  

Ce?  

De ce?  

Când?  
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Unde?  

Cu ce fonduri?  

 

 

Exercițiul 2: 

Încearcă să creezi o ierarhie a aspectelor-cheie ale planului de afaceri, după care explică 

alegerile făcute:  

 

1  

2  

3  

4  

 

 

Exercițiul 3: 

Care sunt elementele suplimentare de care trebuie să țină cont un antreprenor străin, înainte 

de a elabora planul de afaceri sau de a înființa o nouă afacere? 

 

1  

2  

3  

4  
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COMUNICĂRILE PUBLICITARE: CE SUNT ACESTEA? 
 
Comunicările publicitare (sau de marketing) reprezintă un instrument foarte important adoptat 

de către companiile care își comercializează produsele în mod direct direct sau indirect, cu 

scopul de a-și promova mărcile către potențialii cumpărători. Reprezintă modalitățile prin care 

transmit mesaje clienților, cu intenția de a-i convinge să le cumpere produsele. 

 

Ca parte din eforturile de marketing ale fiecărei 

companii, acest aspect este, cu siguranță, deosebit de 

important și în cazul unei companii create de migranți 

sau refugiați, deoarece o va ajuta să se poziționeze pe 

piață, furnizând informații despre bunurile și serviciile 

pe care le oferă. 

 

Atunci când vine vorba de comunicarea publicitară, 

compania aplică o strategie concepută astfel încât să transmită mesajele într-un mod eficient și 

relevant pentru a îndeplini obiectivele vizate, folosind formulările corecte și mijloacele adecvate 

pentru a comunica cu piața; luând în considerare toate aceste aspecte, importanța rolului său în 

buna dezvoltare a unei întreprinderi este evidentă.  

 

Practic, o strategie de comunicare reprezintă o metodă de a proiecta și de a determina modul în 

care organizația noastră va putea comunica eficient și pertinent, astfel încât să poată atinge 

obiectivele vizate. 

 

O strategie de comunicare eficientă și completă include o serie de instrumente (cunoscute sub 

numele de „Mixul comunicării de marketing”), printre care se numără: 

 publicitatea, 

 marketingul direct, 

 brandingul, 

 ambalajele, 

 prezența online, 

 materialele tipărite, 

 activitățile de relații publice, 

 prezentările de vânzare, 

 sponsorizările, 
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 aparițiile la expoziții comerciale etc. 

 

 

 

Desigur, piața are o evoluție extrem de rapidă și trebuie să urmeze tendințele actuale, moda, 

influențele generale, schimbările mondiale etc. Cu toate acestea, dacă o companie dorește să 

aibă succes în introducerea și păstrarea pe piață a unui produs sau a unui serviciu, trebuie să 

creeze relații pe termen lung cu clienții săi și cu potențialele părți interesate. 

 

În realitate, procesul comunicării publicitare poate identifica unde și în ce direcții ar trebui 

efectuate investițiile și care dintre acestea ar putea aduce profituri mai bune. Acest lucru 

confirmă faptul că planul de marketing este indispensabil unei afaceri, asigurând faptul că 

clienții-țintă vor primi și înțelege mesajele companiei chiar la momentul potrivit, contribuind la 

profitul afacerii. Pentru o companie, este esențial să poată ajunge la publicul-țintă și la toți 

potențialii clienți, pentru a le transmite ce dorește să promoveze și să vândă. 

 

Pentru a realiza acest lucru, compania trebuie să identifice: 

1. La cine își propune să ajungă, 

2. Ce își dorește să promoveze, 

Mixul 
comunicării 

de marketing 

Evenimente 
și experiențe 

Relațiii 
publice și 

publicitate 

Marketing 
direct 

Marketing 
interactiv 

Marketing 
prin viu grai 

Vânzări 
personale 

Reclame 

Promoții 
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3. Ce informații urmează să le transmită clienților, 

4. Cum va ajunge mesajul la clienți. 

 

Acest lucru presupune că fiecare companie trebuie să încerce să găsească răspunsurile potrivite 
pentru diferite întrebări, cum ar fi: 

 De ce ar trebui utilizat produsul sau serviciul? 

 Cum poate fi utilizat produsul sau serviciul? 

 Cine poate utiliza produsul sau serviciul? 

 Unde poate fi utilizat produsul sau serviciul? 

 Când poate fi utilizat produsul sau serviciul? 

Și multe altele… 

 

 
Comunicare – Ce? Unde? Când? Cine? De ce? Cum? 

 

În acest scop, compania trebuie să creeze un plan, care poate fi realizat cu ajutorul unui 

specialist în marketing, pentru a descoperi cele mai eficiente modalități de a comunica cu 

clienții și cu piața. 

 

Specialistul în marketing are un rol deosebit de important în cadrul oricărei companii, deoarece 

știe cum pot fi utilizate instrumentele comunicării publicitare, în scopul de a consolida 

notorietatea brandului în rândul potențialilor clienți. Astfel, el va putea să le creeze în minte o 

imagine a mărcii, convingându-i, atât în mod conștient cât și inconștient, să cumpere produse 

sau servicii ale companiei.  
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Așadar, planul comunicării de marketing are două obiective principale: 

a) creșterea cererii produselor și încadrarea în preferințele clienților, 

b) scurtarea ciclului de vânzări. 

 

Pe de o parte, crearea preferințelor este adesea un efort pe termen lung, care implică utilizarea 

instrumentelor de comunicare pentru a stabili o poziție în mintea clienților-țintă pentru 

produsul sau serviciul oferit de companie. 

 

Pe de altă parte, scurtarea ciclului de vânzări presupune susținerea rețelei de parteneri de 

vânzări în eforturile lor de a identifica, aborda și furniza posibilii clienți. Acest proces se află în 

directă legătură cu înțelegerea procesului de cumpărare din perspectiva clientului, oferindu-ne 

posibilitatea de a obține informații esențiale cu privire la scurtarea ciclului de vânzare. 

 

Pentru a atinge cele două obiective indicate, planul comunicării de marketing trebuie să includă 

întotdeauna următoarele elemente: 

 Obiectivele companiei; 

 Publicul-țintă, 

 Abordarea comunicării, 

 Instrumente sau activități ce pot fi utilizate, 

 Mesaje, 

 Resurse, 

 Calendare, 

 Modalități de evaluare. 

 

Un bun plan al comunicării de marketing ar trebui să conțină atât strategii inovative, cât și 

strategii de bază și alternative, precum și perspective interesante/utile cu privire la acestea, 

care ne vor permite să prezentăm compania și produsele sau serviciile acesteia într-un mod 

corespunzător. De asemenea, planul trebuie să ia în considerare toate informațiile disponibile, 

deoarece fiecare dintre acestea s-ar putea dovedi a fi cruciale pentru succesul companiei.  

 

În acest sens, poate fi extrem de util să alcătuim o listă a tuturor informațiilor pe care le avem la 

dispoziție (în ordinea importanței acestora), pentru a putea determina factorii interni și externi 

care vor influența în cele din urmă acțiunile, atitudinea sau mesajul companiei. 
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Pentru a analiza toți acești factori, putem utiliza mai multe metode de planificare strategică, 

printre care și analiza SWOT sau analiza PEST. 

 

Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT:  

A. are scopul de a evalua atât factorii externi, cât și interni care pot determina, într-un fel 

sau altul, succesul pe termen scurt sau pe termen lung al afacerii; 

Demersuri utile 

Pentru a dobândi mai multe cunoștințe în ceea ce privește 

strategia comunicării de marketing, ți-ar putea fi util: 

 

a) Să citești următorul ghid pas-cu-pas: 

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communication

s/communications-strategy 

 

b) Să urmărești aceste videoclipuri pe Youtube, care îți vor oferi o perspectivă de 

ansamblu asupra comunicării de marketing, și vor prezenta definițiile și limitele acesteia: 

https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA 

https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_SGoVZawDE 

Strengths (Puncte tari)  

Caracteristicile unei afaceri care îi oferă 
anumite avantaje față de competitorii săi 

Weaknesses (Puncte slabe) 

Caracteristicile unei afaceri care reprezintă 
un dezavantaj, în comparație cu 

competitorii săi  

Opportunities (Oportunități) 

Elementele care țin de contextul extern al 
unei companii, care îi permit să formuleze 

și implementeze strategii în scopul de a 
crește profitabilitatea 

Threats (Amenințări) 

Elementele care țin de contextul extern , 
care ar putea pune în pericol integritatea și 

profitabilitatea afacerii 

Analiza SWOT 
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B. analizează următoarele elemente: 

a) Punctele tari (avantajele pe care compania le are față de competitorii  săi), 

b) Punctele slabe (dezavantajele interne, în comparație cu concurenții),  

c) Oportunitățile (tendințele externe actuale care pot aduce beneficii), 

d) Amenințările (schimbările externe care sunt susceptibile de a avea un impact 

negativ).  

 

 Pozitiv (util) 
în îndeplinirea obiectivelor 

Negativ (dăunător) 
în îndeplinirea obiectivelor 
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Puncte tari Puncte slabe 

Oportunități Amenințări 

Demersuri utile 

Pentru a dobândi mai multe cunoștințe în ceea ce privește analiza 

SWOT, ți-ar fi putea fi foarte util să vizionezi următoarele videoclipuri, 

care explică ce este analiza SWOT, cum se efectuează și cum poate fi 

utilizată: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

De asemenea, ți-ar putea fi de folos să consulți următorul ghid online:  

https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis 
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Analiza PEST 

Analiza PEST este utilizată în general pentru evaluarea factorilor externi, atunci când este 

necesar să facem anumite cercetări înainte de începerea unui nou proiect, precum și în cadrul 

unor studii de piață.  

 

Aceasta ia în considerare următoarele tipuri de factori: 

 Politici (legislația sau 

reglementările care ne pot afecta 

imediat sau în viitorul apropiat); 

 Economici (impozite, ratele 

dobânzilor, piețele bursiere și încrederea 

consumatorilor, inflația); 

 Sociali (modificări ale stilului de 

viață, tendințe, factori care țin de 

reclame și de publicitate, etică); 

 Tehnologici (inovații, licențe și 

brevete, acces la tehnologie, finanțări 

pentru cercetare etc.). 

 

Analiza PEST, care poate fi utilizată de fiecare dată când compania are nevoie de ea, este foarte 

utilă pentru a detecta motivele care au stat la baza creșterii afacerii sau a declinului acesteia pe 

piață. 

 

Demersuri utile 

Pentru a dobândi mai multe cunoștințe în ceea ce privește analiza 

PEST, îți recomandăm să vizionezi următoarele videoclipuri, care 

explică ce este o analiză PEST, cum se efectuează și cum poate fi 

utilizată: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU 

https://www.youtube.com/watch?v=GFVKKTwkANY 

https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ 

 

De asemenea, ți-arputea fi de folos să citești următorul ghid online, care compară tipurile 

de analiză SWOT și PEST:  

https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/ 

 

Factori 

POLITICI 

 

Factori  

ECONOMICI 

Factori 

SOCIALI 

 

Factori  

TEHNOLOGICI 

 

Analiza 
PEST 
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Exercițiu: 

Încearcă să identifici, să distingi și să enumeri diferitele părți interesate pe care ar putea fi util 

să le contactezi dacă vrei să îți deschizi o companie în sectorul textil. Ulterior, identifică 

instrumentele cele mai potrivite pentru a lua legătura cu acestea.  

 

 

STRATEGIA DE BRANDING 
 

Crearea unei strategii de branding este o practică de marketing prin care o companie creează 

un nume și o imagine/un simbol care vor ajuta la identificarea unui produs/serviciu sau a 

companiei în sine: 

 permite identificarea cu ușurință a companiei și a produselor/serviciilor acesteia pentru 

a fi recunoscute și căutate; 

 stabilește poziția sa pe piață, făcând-o atractivă și ușor de observat. 

 

Acest lucru, desigur: 

1. ajută la identificarea unui produs sau serviciu și la diferențierea acestuia de toate 

celelalte și față de concurenți, 

2. lasă o impresie memorabilă asupra posibililor consumatori, 

3. le permite posibililor clienți să știe ce așteptări își pot crea cu privire la companie, 

4. clarifică ce anume oferă compania și de ce reprezintă alegerea cea mai bună pentru 

consumator. 

 

În cele din urmă, un brand este o idee care poate fi exprimată printr-un logo sau un slogan, 

precum și prin susținerea unor celebrități/a unor experți: ne permite să convingem publicul-

țintă că are în realitate nevoie de produsul sau serviciul companiei, și că acestea le vor fi foarte 

utile. 
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Ce este un BRAND? 

BLUEPRINT  

(Plan) 

RELAȚIE ACORD 

(Înțelegere) 

NATURĂ DISTINCȚIE 

Un brand 

reprezintă un plan 

general cu privire la 

experiența 

clientului. Acesta 

trebuie să fie 

coerent în toate 

aspectele afacerii, 

pentru a putea 

dezvolta încrederea 

și loialitatea în 

legătură cu 

brandul. 

Un brand 

apare în 

gânduri, 

sentimente și 

în relația 

psihologică 

dintre 

companie și 

client. 

Un brand 

reprezintă o 

promisiune cu 

privire la 

experiența pe 

care clientul o 

va avea legat de 

afacerea ta. 

Un brand 

reprezintă 

natura inerentă 

a companiei 

tale – 

personalitatea, 

caracterul, 

stilul. Implică 

asociațiile 

emoționale cu 

brandul. 

Brandul îți ajută 

afacerea să iasă 

în evidență în 

mulțime, se 

referă la 

identitatea unică 

a companiei 

tale. 
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Cu toate acestea, un brand este mult mai mult decât numele sau elementul vizual utilizat 

pentru a reprezenta o companie sau un produs/serviciu. 

 

De asemenea, reprezintă: 

 asocierile emoționale și psihologice pe care și le creează o persoană în legătură cu 

anumite companii, produse sau servicii. 

 sentimentul sau ideea care apare în mintea cuiva atunci când aud numele brandului. 

 

Brandingul este un element fundamental: 

 pentru o afacere consacrată, întrucât impactul global pe care îl are asupra companiei 

poate schimba modul în care oamenii percep marca, poate aduce noi clienți și crește 

gradul de conștientizare a mărcii; 

 pentru o afacere nouă, deoarece poate crește valoarea afacerii, oferind companiei un 

avantaj mai mare pe piață. 

 

Brandingul este atât de important pentru o afacere 

deoarece acesta este elementul care permite 

companiei să obțină recunoaștere și să le devină 

cunoscută consumatorilor, iar pe de altă parte, logoul 

este elementul esențial care reprezintă „fața 

companiei”. 

Din acest motiv, logoul trebuie să aibă un design 

puternic, care să poată lăsa o impresie asupra unei 

persoane la prima vedere. 

 

Însă logoul în sine nu este suficient: este necesar să creăm o strategie completă de branding, 

stabilind cum, ce, unde, când și cui intenționăm să comunicăm și să transmitem mesajele 

noastre cu privire la brand. 

 

Strategia de branding include, în egală măsură, publicitatea, modalitățile de promovare, 

materialele, canalele de distribuție, prețurile, rata de vânzare și toate lucrurile care pot ajuta 

compania să își atingă obiectivele: un aspect profesional și un brand bine planificat vor permite 

companiei să creeze o relație bazată pe încredere cu clienții și cumpărătorii. 

 

Atunci când creăm strategia de brand, este necesar să identificăm următoarele elemente:   
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1. Scopul (motivul pentru care compania se află pe piață,  aflându-se în directă legătură cu 

satisfacția clientului); 

2. Coerența (suma mesajelor de care piața are nevoie pentru a putea considera coerente 

compania sau produsul); 

3. Impactul emoțional (este ceea ce permite construirea unei relații între companie sau 

produsul acesteia și clienți); 

4. Flexibilitatea (are un rol deosebit de important pentru companie, deoarece îi permite să 

facă față schimbărilor rapide ale pieței); 

5. Fidelizarea (reprezintă o modalitate de a obține și menține loialitatea clienților, 

acordând premii celor mai fideli dintre ei); 

6. Conștientizarea concurenței (întotdeauna, compania trebuie să țină cont de 

competitorii săi, pentru a-și îmbunătăți activitatea); 

7. Satisfacția clienților (compania trebuie ca întotdeauna să pună accentul pe modul în 

care își poate mulțumi clienții).   

 

Prin urmare, o strategie de brand are în vedere numeroase aspecte și elemente, cum ar fi: 

logoul, site-ul web, cărțile de vizită, broșurile, mass-media, rețelele sociale, marketingul digital, 

prețurile, relațiile cu clienții, produsul sau serviciile în sine, precum și angajații companiei.    

Strategia 
de brand 

Logo 

Website 

Cărți de 
vizită 

Broșuri 

Mass-
media 

Rețele 
sociale 

Marketing 
digital 

Preț 

Relații 
cu 

clienții 

Produse 
sau 

servicii 

Angajați 
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Studiu de caz 

Unul dintre cele mai cunoscute exemple pe care le putem 

examina este cel al Coca Cola și Moș Crăciun. Compania Coca 

Cola a introdus reclame specifice Crăciunului în 1920, lansând 

campanii în reviste precum „The Saturday Evening Post”. Primele 

reclame care îl includ pe Moș Crăciun prezintă un bărbat cu un 

aspect sever, creat pornind de la o ilustrație a lui Thomas Nast. În 

1930, artistul Mizen a creat o reclamă care îl prezintă pe Moș 

Crăciun într-un centru comercial, bând o sticlă de Coca-Cola în mijlocul mulțimii. După anul 

1931, Moș Crăciun a fost întotdeauna înfățișat purtând o haină roșie, care era, de asemenea, 

culoarea reprezentativă a companiei. Din acel moment, în mintea consumatorului, s-a creat 

asocierea între perioada Crăciunului și Coca-Cola. 

 

 

Demersuri utile 

 

Pentru a dobândi mai multe cunoștințe cu privire la strategiile de branding, îți sugerăm să 

citești următoarele articole online și să vizionezi următoarele videoclipuri pe YouTube:  

https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important 

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-

Comprehensive-Brand-Strategy.aspx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk 

https://www.youtube.com/watch?v=uaGotppPsCs 

 

CEEA CE 

FACI ȘI 

SPUI 

CEEA CE 

SIMT 

OAMENII 

BRANDUL 

TĂU 
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PLANIFICAREA PRODUCȚIEI 
 

Planificarea producției este procesul care are loc începând cu crearea unui produs sau a unei 

idei de afaceri până la etapa introducerii acestora pe piață. 

 

Planificarea producției presupune gestionarea produsului și dezvoltarea acestuia pe parcursul 

întregului său drum, prin selectarea abordărilor de marketing și distribuție, apariția unor 

ajustări sau modificări, stabilirea și evoluția prețurilor, oferirea unor eventuale promoții etc. 

idee – planificare – strategie – succes 

 

Orice produs sau serviciu oferit de o companie are întotdeauna în vedere două tipuri de 

obiective principale: 

1. obiective imediate (satisfacerea nevoilor imediate ale consumatorilor, creșterea 

vânzărilor, utilizarea întregii capacități de producție etc.); 

2. obiective fundamentale (reducerea costurilor de producție, crearea loialității față de 

brand, monopolizarea pieței etc.). 

 

Planificarea și dezvoltarea produselor au ca scop atingerea anumitor obiective specifice, cum ar 

fi: 

 satisfacerea nevoilor clientului, 

 definirea punctelor forte și a punctelor slabe ale companiei, 

 permiterea unei mai bune utilizări a resurselor, 
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 modernizarea liniilor de producție, 

 favorizarea supraviețuirii companiei, 

 atingerea nivelului dorit al profitului firmei, 

 creșterea vânzărilor companiei, 

 elaborarea unor planuri alternative pentru a face față oricărei situații neprevăzute 

și/sau de urgență etc. 

 

Folosind procesul de planificare a producției, care este, în mod evident, o funcție esențială 

pentru toate întreprinderile și, de asemenea, o funcție continuă și dinamică, compania poate: 

 înlocui produsele depășite, 

 susține și îmbunătăți rata de creștere a veniturilor, 

 utiliza capacitatea de rezervă, 

 folosi fondurile excedentare, 

 defini ciclul de viață al produsului, 

 gestiona capacitatea de îndatorare, 

 diferenția riscurile, 

 estima resursele, 

 asigura un inventar optim, 

 îmbunătăți productivitatea muncii, 

 minimiza costurile de producție, 

 reduce risipa de materii prime, 

 maximiza vânzările, 

 înțelege nevoile clienților, 

 obține satisfacția clienților, 

 asigura un mediu de lucru mai bun, 

 face față concurenței etc. 

 

Astfel, prin procesul de planificare a producției, compania poate convinge clienții potențiali să 

devină clienți reali, care cumpără produsele firmei. 
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Demersuri utile 

 

Pentru a dobândi mai multe cunoștințe cu privire la 

planificarea produselor, îți sugerăm să citești 

următoarele articole online și să vizionezi 

următoarele videoclipuri pe YouTube:  

Articole: 

https://www.productplan.com/product-planning/ 

https://tallyfy.com/product-planning/ 

https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/ 

Videoclipuri: 

https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU 

https://www.youtube.com/watch?v=fRwRCFB8ikQ 

Planificarea 
producției 

Planificarea 
necesarului de 

materiale 

Procurarea 
componentelor 

Gestiunea 
depozitelor 

Contabilitatea 
producției 

Controlul 
producției 
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CE ESTE UN PLAN DE COMUNICARE? 
 

Este crucial ca fiecare companie să își planifice și organizeze acțiunile, astfel încât să își poată 

duce la îndeplinire obiectivele.  

 

Din acest motiv, fiecare companie trebuie să le comunice posibililor clienți: 

- știri zilnice generale sau obișnuite, 

- știri importante sau notabile. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicarea este, desigur, una dintre cele mai importante sarcini ale fiecărei companii, care 

trebuie tratată cu maximă seriozitate, dacă ne propunem să ne reprezentăm pe piață într-un 

mod corect, precum și să putem răspunde nevoilor clienților noștri, transmițându-le 

informațiile și ideile esențiale. 

 

Pentru a realiza acest lucru, compania trebuie să dezvolte o strategie de transmitere a 

informațiilor către publicul țintă: această strategie este definită în așa-numitul „Plan de 

comunicare”, care reprezintă un instrument esențial prin care compania se poate asigura că 

transmite mesaje clare și specifice, cu rezultate măsurabile.  

 

Planul de comunicare 

 definește-ți produsul,  

 identifică-ți publicul 

principal,  

 identifică-ți publicul 

secundar, 

 stabilește-ți obiectivele,  

 concentrează-te asupra 

mesajului transmis. 
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Desigur, redactarea unui plan de comunicare pentru o companie poate necesita foarte mult 

timp, deoarece pe parcursul acestui proces este necesar să se ia în considerare multe elemente, 

cum ar fi modul de realizare a obiectivelor, măsurarea sau evaluarea rezultatelor programului 

de acțiune. Toate acestea sunt esențiale, pentru a găsi cea mai bună modalitate prin care 

compania să își comunice mesajul grupurilor sale țintă. 

 

De fapt, planul de comunicare definește cine, cum și de ce să ajungem la cineva, reprezentând 

principalul instrument folosit în transmiterea cu succes a mesajului companiei către clienții-

cheie, pentru a dezvolta relații avantajoase pentru ambele părți. 

 

Dacă ne propunem să alcătuim un bun plan de comunicare, este necesar: 

1. Să definim mesajul 

Trebuie să definim într-un mod clar mesajul companiei, astfel încât acesta să fie simplu, 

interesant și ușor de înțeles pentru toți clienții (ideal, el va putea fi rezumat într-o frază scurtă 

sau o propoziție). 

 

2. Să analizăm publicul țintă 

În continuare, trebuie să identificăm de ce tip de informații au nevoie clienții-țintă, luând în 

considerare toți factorii care pot influența deciziile acestora (informații demografice, tipuri de 

personalitate, relația cu aceștia, tipuri de mesaje etc.). 

 

3. Să definim obiectivele companiei 

Este necesar să identificăm ce tip de răspuns își propune compania să obțină de la clienții la 

care a ajuns mesajul său. Practic, este posibil ca firma să-și stabilească mai multe obiective, 

deoarece unele planuri de comunicare sunt orientate spre conștientizare, în timp ce altele sunt 

structurate astfel încât să determine o schimbare în gândurile sau comportamentul clienților. 

 

4. Să identificăm canalele media care vor fi utilizate 

Mai departe, trebuie să planificăm diferitele tipuri de canale media care vor fi utilizate pentru 

transmiterea mesajelor companiei. Desigur, eficiența acestor mesaje va depinde de canalele pe 

care le alegem, de aceea este important să găsim cele mai eficiente modalități prin care mesajul 

nostru să ajungă la publicul-țintă. Acest lucru înseamnă că am putea folosi rețele sociale,          

e-mailuri sau materiale video, în funcție de diferitele obiective pe care le avem în vedere și de 

grupurile-țintă pe care dorim să le contactăm. 

 

5. Să identificăm modalitățile de a primi feedback 
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Este esențial să creăm un sistem de primire a feedback-ului pe parcursul procesului de 

comunicare, pentru a ne asigura că mesajul companiei este transmis într-un mod clar și pentru 

a evita neînțelegerile. 

 

6. Să evaluăm rezultatele comunicării 

De asemenea, este de o importanță vitală să măsurăm și evaluăm rezultatele procesului de 

comunicare și să efectuăm ajustările necesare, în cazul în care rezultatele comunicării nu sunt 

satisfăcătoare. 

 

 

  

Demersuri utile 

 

Pentru a dobândi mai multe cunoștințe cu privire la planul de 

comunicare, îți sugerăm să citești următoarele articole online și să 

vizionezi următoarele videoclipuri pe YouTube:  

http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan 

http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-

organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html   

https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan 

https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw 

https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s 
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Exercițiu: 

Planul de comunicare este esențial pentru fiecare companie. Imaginează-ți compania pe care 

dorești să o creezi și, urmând indicațiile incluse pe parcursul ultimul capitol, definește: 

- Lista clienților-țintă, 

- Canalele media care ar putea fi utilizate pentru a ajunge la aceștia. 

 

 

MARKETING 
 

Definiția marketingului, propusă în 2017 de AMA (Asociația Americană de Marketing), ar fi 

aceasta: „Marketingul reprezintă activitatea, setul de instituții și procese care joacă un rol în 

crearea, comunicarea, livrarea și schimbul unor produse care au valoare pentru cumpărători, 

clienți, parteneri și societate în general”. 

 

Din definiția propusă, reiese în mod clar faptul că marketingul este unul dintre cele mai 

importante elemente care joacă un rol în dezvoltarea unei afaceri: aceasta deoarece, chiar dacă 

produsul sau serviciul propus de companie ar fi extrem de ingenioase, nimeni nu le va procura 

dacă nu va afla de existența acestora. 
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Strategia de marketing 

 Designul website-ului,  

 Planificare,  

 Management,  

 Integrare în offline,  

 Creșterea traficului,  

 Rețele sociale,  

 Procese de optimizare,  

 Analiza.  

 

Așadar, este esențial ca în realizarea campaniilor de marketing pentru promovarea produselor 

și a caracteristicilor acestora să folosim cel puțin aceste patru instrumente: 

 Publicitate, 

 Promovarea vânzărilor, 

 Relații cu publicul, 

 Marketing direct. 
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În marketing, trebuie să ținem cont de regula celor 4P, 

identificată în 1960 de către Edmund Jerome McCarthy (un 

renumit profesor de marketing și autor american): 

1. Produs (identificarea, selectarea și dezvoltarea unui 

produs), 

2. Preț (determinarea prețului produsului), 

3. Plasament (selectarea unui canal de distribuție pentru a 

ajunge la clienți), 

4. Promovare (elaborarea și implementarea unei strategii 

promoționale). 

 

În zilele noastre, o campanie de marketing poate fi realizată utilizând diferite modalități 

precum: 

 marketingul online, 

 optimizarea pentru motoarele de căutare, 

 marketingul prin rețele sociale, 

 marketingul prin materiale tipărite, 

 marketingul prin intermediul motoarelor de căutare, 

 marketingul prin materiale video.  

 

 
 
 

Demersuri utile 

 

Pentru a dobândi mai multe cunoștințe cu 

privire    la    planificarea    unei    campanii     de  

marketing, îți sugerăm să citești următoarele articole online și să vizionezi următoarele 

videoclipuri pe YouTube:  

 www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm 

 https://www.cyberclick.es/en/marketing   

 https://www.youtube.com/watch?v=pAVSKrw4kK4 

 https://www.youtube.com/watch?v=86XEbCEvO8A 
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Exercițiul 1: 
Luând în considerare brandul tău din punctul de vedere al regulii celor 4P, încearcă să analizezi, 

în calitate de producător, posibila sa dezvoltare (într-un interval de cinci minute). 

 

Exercițiul 2: 

În continuare, încearcă să faci același lucru ca în cadrul primului exercițiu, însă de data aceasta 

din perspectiva clientului (de asemenea, încadrându-te în cinci minute). 
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Predict CSD 

Consulting  

(România)  
Autor: Iulia-Maria Anescu 

CAPITOLUL 5 
E-business – 
afacerile 
digitale 



 

 

 

82 

 

E-BUSINESS – CUM SĂ PROSPERĂM ÎN ERA COMERȚULUI 
DIGITAL 
 

E-business-ul, cunoscut și drept e-commerce (comerț electronic) sau afaceri online, constă în 

acele tranzacții comerciale desfășurate online, prin intermediul Internetului. Termenul e-

business a fost introdus în 1996, reprezentând o abreviere pentru electronic business (afaceri 

electronice). 

 

Fenomenul comerțului digital a explodat în ultimele două decenii, iar această creștere 

dramatică nu dă semne că ar fi pe cale să se oprească. În timp ce giganți precum Amazon, 

Alibaba, AliExpress și eBay domină scena globală, existența a mai mult de 24 de milioane de 

magazine online demonstrează că există loc pentru toți în spațiul virtual (Vojinovic, aug. 2019). 

 

 
 

Conform statisticilor recente, se estimează că numărul persoanelor care fac cumpărături online 

a crescut de la 1,66 miliarde în 2016 la aproape două miliarde în 2019. Se presupune că în jur de 

80% dintre utilizatorii de internet din Statele Unite vor face cel puțin o tranzacție online în 2019 

(Clement, iul. 2017). În ceea ce privește segmentarea pieței, 80% dintre adolescenți și tinerii 

adulți preferă să afle despre noile produse prin intermediul smartphone-urilor și mai mult de 

60% dintre aceștia efectuează tranzacții online (BusinessWire, aug. 2018). 

 

În timp ce toată lumea poate profita de această piață în creștere, migranții antreprenori ar 

putea avea mai multe beneficii de pe urma comerțului electronic decât oamenii de afaceri 

locali. E posibil ca migranților să le fie mai ușor să pornească o afacere online decât un magazin 

tradițional fizic, datorită câtorva caracteristici care definesc lumea e-business-ului: 

 Este mai ieftin de înființat – Costul de investiție inițial este mai mic, strategiile de 

marketing mai ieftine, iar inventarul nu este necesar. 

 Program de lucru flexibil – Ideal pentru întreprinderile mici de familie sau pentru 

studenții și tinerii profesioniști care își doresc o sursă suplimentară de venit. 

 Subvenții de la guvern – Anumite state oferă mici granturi pentru cetățenii minoritari 

care pornesc o afacere în domeniul comerțului electronic. 

“Astfel, în viitor, în loc să cumpărăm banane dintr-un aprozar, le vom putea culege dintr-un 

copac aflat într-o junglă virtuală.” 

Yasuhiro Fukushima, om de afaceri japonez  
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 Fără contact direct – Faptul că vânzătorul și cumpărătorul nu se întâlnesc în mod direct 

elimină riscul discriminării care i-ar putea afecta pe antreprenorii migranți. 

 Fără granițe – Oricine poate cumpăra orice, de oriunde ar fi, la orice oră, indiferent de 

distanțele fizice sau ideologice dintre oameni. 

 

 

CE SĂ FACEM ȘI CE SĂ NU FACEM 
 

Așadar, cum pot antreprenorii migranți nu doar să subziste, ci să prospere în lumea virtuală a 

comerțului electronic? După analizarea tendințelor recente și a celor mai importante predicții 

cu privire viitor, am alcătuit o listă de recomandări, care ne vor ajuta să navigăm cu succes 

spațiul afacerilor electronice. 

 

RECOMANDAT – Să considerăm industrii neconvenționale 

În general, bunurile și serviciile vândute online sunt în principal cele care pot fi „consumate” 

electronic. Această categorie include filme, muzică, cărți, articole științifice, cursuri, webinare, 

aplicații și jocuri video. O altă categorie de produse potrivite pentru comerțul electronic constă 

în bunuri neperisabile. Cu toate acestea, în ultima vreme s-a observat o creștere semnificativă 

în tiparele de achiziție online a alimentelor, băuturilor și a altor consumabile, această categorie 

devenind una din cele mai dinamice din industrie. La nivel global, în 2018, 30% dintre utilizatorii 

de Internet cumpăraseră mâncare și băutură online la un moment dat în viața lor (Nielsen, dec. 

2018). 
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RECOMANDAT – Să investim în aplicațiile de cumpărături online 

Un alt tipar în schimbare este migrarea dinspre desktop înspre sistemele mobile. Odată cu 

răspândirea pe piață a terminalelor mobile, a avut loc o schimbare în preferințele 

consumatorilor privind cumpărăturile online. În întreaga lume, cota smartphone-urilor în 

traficul de comerț electronic a crescut de la 16.2% în 2014 la 22.7% în 2015, în timp ce cota 

desktopurilor a scăzut pe fondul acestei dinamici de la 67.2% la 61.5%. Cu toate că smartphone-

urile și dispozitivele mobile, cum ar fi tabletele, nu au nici pe departe succesul desktop-urilor 

atunci când vine vorba de finalizarea unei achiziții, poate fi util să luăm în considerare o 

investiție într-o aplicație de mobil bine gândită (Saleh, nov. 2018). 

 

RECOMANDAT – Să ne cunoaștem clienții 

Ce segment de populație țintim cu produsele noastre? Dacă gama noastră de produse a fost 

gândită pentru adolescenți și tineri adulți, așa-numita generație Z și mileniali, va trebui să ne 

gândim la alte instrumente de marketing față de cele potrivite unui public mai în vârstă. 

Generația Z și milenialii își petrec timpul în principal pe Instagram, Snapchat și YouTube, în timp 

ce la generațiile mai în vârstă putem ajunge mai ușor prin email sau pe Facebook. De 

asemenea, cupoanele, voucherele și programele de fidelitate funcționează mai bine în cazul 

unui public mai în vârstă. Pe de altă parte, clienții mai tineri se bazează pe influenceri și au 

încredere în recomandările bloggerilor și ale youtuberilor mai mult decât în publicitatea de 

brand (Paduszynska, mar. 2019). 

 

NERECOMANDAT – Să includem costuri ascunse 

Cercetările recente indică faptul că aproximativ o cincime din clienții online și-au întrerupt 

tranzacția din cauza costurilor ascunse sau a unor neclarități legate de structura costului 

(Baymard Institute, sep. 2019). În cazul mai grav în care clienții se simt înșelați sau manipulați în 

vreun fel, potențialul prejudiciu adus afacerii noastre va fi mult mai mare decât tranzacțiile 

pierdute. Într-o lume dominată de bloggeri și influenceri, reputația unei companii are o 

importanță majoră. Și este chiar mai importantă pentru afacerile digitale, unde lipsește 

contactul uman. În jur de 90% dintre clienți sunt influențați de recenziile online pozitive; în timp 

ce 86% sunt influențați de cele negative (Dimensional Research, apr. 2013). 

 

NERECOMANDAT – Să ne așteptăm la rate mari de conversie 

La fel ca într-o experiență convențională de cumpărături, majoritatea potențialilor clienți vor 

dori pur și simplu să exploreze magazinul nostru online. Totuși, spre deosebire de cumpărăturile 

fizice, într-un context online este mult mai ușor să adăugăm obiecte în coșul de cumpărături, și 

în egală măsură să le abandonăm. Opțiunea de a crea un cont online adaugă facilitatea de a 

adăuga produse într-un coș virtual, la care clientul se poate întoarce sau nu mai târziu. 
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Antreprenorii pot reduce abandonul prin optimizarea procedurii de achitare, înlăturarea 

costurilor ascunse sau a potențialelor neînțelegeri, precum și prin trimiterea unui mesaj care să 

le amintească clienților că nu au finalizat achiziția, la câteva ore după ce au ieșit de pe site. Un 

coș de cumpărături abandonat ar trebui privit drept o nouă oportunitate de vânzare, și nu ca o 

pierdere (Smith, mar. 2015). 

 

NERECOMANDAT – Să deținem stocuri mari 

Atunci când depunem eforturi pentru a lansa o afacere axată pe comerțul electronic, ultimul 

lucru de care avem nevoie este să adăugăm la costurile inițiale sumele aferente unor stocuri 

mari. Fiind problematice în special dacă comercializăm produse perisabile, costurile de inventar 

reprezintă o povară nenecesară pentru orice antreprenor aflat la început de drum. Există trei 

opțiuni principale la dispoziția proprietarilor de afaceri digitale care vor să evite inventarele cu 

totul. Mai jos, avem o schiță a avantajelor și dezavantajelor lor specifice. Opțiunea fiecărui 

antreprenor depinde de natura afacerii, de profilul de risc, precum și de capitalul inițial 

disponibil. 

 

Livrările de tip „drop shipping” sunt considerate cea mai sigură opțiune, și ar putea fi un bun 

punct de plecare pentru cineva cu un apetit redus pentru risc sau cu acces limitat la fonduri de 

investiție. Totuși dezvoltarea unei afaceri axate exclusiv pe drop shipping a devenit din ce în ce 

mai dificilă. Dacă acum un deceniu puteam să concurăm cu firmele ca Amazon în privința 

prețului, acum acest lucru este imposibil. O combinație a unui sistem de drop shipping, 

completat de o colaborare cu un furnizor terț de servicii logistice (3PL), sau de sistemul 

„Fulfillment by Amazon” (FBA) funcționează mai bine în termeni de diversificare a riscului, 

creștere pe piață și fidelizarea clienților. 

 

 Drop shipping Amazon fulfillment 
3PL (Furnizori terți de 

servicii logistice) 

CUM? 

 Clienții plasează 

comanda pe 

website-ul tău 

 Primești banii de la 

clienți 

 Plasezi comanda 

distribuitorului, la 

prețul en-gros stabilit 

 Distribuitorul trimite 

 Livrezi produsele 

către depozitul 

Amazon 

 Listezi produsele pe 

website-ul Amazon 

 Clienții plasează 

comanda pe Amazon 

 Amazon se ocupă de 

depozitare, livrare și 

 Livrezi produsele 

către 3PL 

 Clienții plasează 

comanda pe website-

ul tău 

 Website-ul transmite 

comanda către 3PL 

 3PL îi livrează 

comanda clientului 
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comanda clientului, 

folosind branding-ul 

companiei tale 

serviciul clienți 

 Plătești un comision 

către Amazon, în 

funcție de vânzări și 

livrări 

 Plătești către 3PL un 

comision lunar, plus 

taxa de livrare per 

comandă 

PRO 

 Nu este nevoie să 

menții stocuri sau să 

te ocupi de livrări 

 Costuri inițiale 

scăzute – nu există 

costuri de inventar, 

fiind necesar doar un 

website 

 Risc comercial scăzut 

– datorită costurilor 

mici 

 Nu este nevoie să 

menții stocuri sau să 

te ocupi de livrări 

 Comoditate – odată 

ce ai trimis produsele, 

nu mai este nevoie să 

faci altceva 

 Acoperire de piață – 

Poți avea vânzări 

imediat ce începi 

 Nu este nevoie să 

menții stocuri sau să 

te ocupi de livrări 

 Control deplin asupra 

fluxului de clienți 

 Flexibilitate în ceea ce 

privește publicitatea – 

Profitul este de 50% 

sau mai mare 

CONTRA 

 Profit scăzut – 

marjele de profit 

sunt de obicei foarte 

mici (10-30%)  

 Gestionare dificilă a 

serviciului clienți – 

Nu deții controlul 

asupra îndeplinirii 

comenzii  

 Opțiuni de 

publicitate reduse – 

din cauza marjei de 

profit scăzute 

 Competiție ridicată – 

Alte magazine vor 

vinde aceleași 

produse 

 Lipsa comodității – 

 Profit scăzut – 

Amazon primește un 

procent mare din 

vânzări (15% din 

vânzări + 10-15% per 

livrare)  

 Cumpărarea 

produselor în avans – 

plătești acum, câștigi 

mai târziu  

 Trebuie să păstrezi 

marje ridicate – Să 

imporți din străinătate 

sau să scazi costurile 

în altă parte  

 Joci după regulile 

Amazon – Amazon îți 

poate anula contractul 

 Cumpărarea 

produselor în avans – 

plătești acum, câștigi 

mai târziu  

 Lipsa comodității – 

Ești responsabil 

pentru trafic, serviciul 

clienți etc. 

 Risc comercial mai 

mare decât în cazul 

celorlalte opțiuni 
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Ești responsabil 

pentru gestionarea 

traficului, serviciul 

pentru clienți etc. 

oricând  

 Lipsa notorietății 

brandului – Poți plăti 

o taxă pentru ca 

Amazon să își elimine 

brandingul propriu 

 

Dacă avem un mic magazin de familie și este important pentru noi să creăm o identitate de 

brand ușor de recunoscut, alegerea unui furnizor independent de servicii logistice ne-ar putea 

oferi un grad mai mare de flexibilitate și personalizare. În plus, dacă dorim să ne extindem 

internațional, o soluție 3PL ar putea oferi o mai bună acoperire, precum și opțiuni de preț mai 

atractive. 

 

Dacă, pe de altă parte, dorim să ne creștem cota de piață cât mai rapid și produsele noastre 

sunt în principal generice sau operăm ca distribuitor, Amazon și alte site-uri majore precum 

eBay, AliExpress sau Alibaba pot fi opțiuni mai bune (Chou, ian. 2016).  
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INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ (KPI) 
 

Indicatorii-cheie de performanță (Key Performance Indicators – KPI) – sunt acele statistici ale 

companiei care trebuie urmărite îndeaproape, deoarece le permit antreprenorilor să obțină o 

perspectivă mai clară asupra afacerii, și astfel să ia decizii mai bune și mai informate. Într-un 

ocean de date inutile, KPI reprezintă niște lumini călăuzitoare, care îi ajută pe proprietarii 

afacerilor să ajungă la limanul prosperității. 

 

 

Un KPI bine gândit oferă informații relevante despre performanța unei companii și, ca urmare, 

ar trebui să satisfacă toate criteriile de mai jos: 

 De impact – KPI sunt cu atât mai valoroși cu cât au un impact direct asupra profiturilor 

companiei,  

 Precis – datele relevante trebuie măsurate cu precizie, indicatorii trebuie să fie bine 

definiți și ușor de calculat, 

 Actualizat – datele măsurate trebuie să fie relevante pentru intervalul de timp propus, 

iar informația în timp real este preferabilă datelor vechi, cu excepția cazului în care se 

calculează tendințele, 

 Plan de acțiune – KPI sunt utili doar dacă informația obținută poate fi transformată în 

planuri și strategii de afaceri. 

 

Conform Oberlo, o aplicație populară pentru drop shipping deținută de Shopify, următorii șase 

KPI sunt considerați cruciali pentru monitorizarea cu succes a dezvoltării unei afaceri online 

(Law, aug. 2018): 

 

1. Rata de abandon a coșului de cumpărături 

Se estimează că 70% dintre potențialii clienți își abandonează coșurile online, în loc să finalizeze 

achiziția. Există mai multe cauze pentru o rată semnificativă  de abandon a coșurilor de 

cumpărături, printre care indecizia, lipsa de claritate a structurii costurilor, costurile mari de 

livrare sau problemele tehnice. 

 

 
 

“Majoritatea afacerilor sunt bogate în date, dar sărace în informații.” 

Avinash Kaushik, specialist în marketing digital 

 

1 - (Achiziții ÷ Coșuri de cumpărături) x 100 
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Oricare ar fi motivul care împiedică conversia coșurilor de cumpărături, urmărirea ratei de 

abandon este esențială pentru a ne putea asigura că performanța companiei noastre este 

aceeași cu media industriei. Ca strategie de follow-up, le putem trimite clienților un mesaj de 

reamintire, fie conținând produsele din coșurile lor abandonate, fie oferind sugestii cu privire 

la produse similare. 

 

2. Rata de conversie  

Această statistică măsoară de câte ori clientul a luat „decizia corectă” în timp ce explora 

magazinul nostru online. Depinde de noi să definim în ce anume constă această decizie: 

înscrierea la newsletter, adăugarea produselor în Lista de preferințe sau finalizarea unei 

tranzacții online. Dacă website-ul nostru generează mult trafic, dar are o rată de conversie 

mică, va trebui să identificăm ce anume îi împiedică pe clienți să acționeze așa cum ne dorim. 

 

 
 

Conform statisticilor recente, rata de conversie pentru cumpărăturile online la nivel global a 

fost de 2.7% la începutul lui 2019, scăzând de la 3.2% în ultimul trimestru al anului 2018. 

Aceasta înseamnă că din 100 de vizitatori online, doar doi sau trei au cumpărat un produs 

(Clement, aug. 2018). În timp ce acest lucru ar putea să ne descurajeze la prima vedere, o 

campanie de marketing targetat poate ajuta la optimizarea ratei de conversie. 

 

3. Costul de achiziție a clientului 

Pentru creșterea unei afaceri, este esențial să știm câți bani trebuie să investim pentru a câștiga 

un client în plus. Mai mult capital investit în eforturi de marketing va genera o baza de clienți 

mai mare; cu toate acestea, dacă costul câștigării unui client este mai mare decât profitul adus 

de acesta, este mai înțelept să economisim acei bani. 

 

 
 

Cunoașterea costului mediu de achiziție a clienților ne permite nu doar să stabilim un buget de 

marketing mai realist, dar și să identificăm oportunități de reducere a costurilor. 

 

4. Valoarea medie a comenzii  

În esență, valoarea medie a comenzii este suma de bani pe care clienții sunt pregătiți să o 

cheltuiască, de regulă, pentru o comandă online. Creșterea acestei valori este una din cea mai 

ușoare metode de a mări profiturile. Adobe estimează că până la 40% din veniturile online au 

(Conversii ÷ Vizitatori) x 100 

 

Fonduri cheltuite pentru achiziția clienților ÷ Clienți obținuți 
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provenit de la 8% dintre clienți în 2012, la nivelul Statelor Unite (Adobe Systems, sep. 2012). 

Aceștia reprezintă clienții fideli și cei care fac achiziții repetate. 

 

 
 

În 2006, CEO-ul Amazon a dezvăluit faptul că aproximativ 35% din veniturile lor au rezultat în 

urma strategiilor de cross-selling (vânzarea de produse adiționale) și up-selling (vânzarea unor 

produse superioare sau care au funcționalități în plus), ceea ce indică faptul că clienții sunt 

dispuși să se întoarcă la magazinul nostru pentru a face noi achiziții, dacă știm cum să îi 

reținem (Predictable Profits, mai 2014). 

 

5. Valoarea generată de client pe termen lung 

Acesta este un indicator complex, care își propune să calculeze măsura în care clienții 

contribuie la profitul net în decursul unui an. Nu este neapărat cel mai precis KPI, însă totuși 

este unul dintre cei mai utili indicatori pentru proprietarii de afaceri online. Dacă reușim să 

estimăm cu cât contribuie fiecare client la afacerea noastră, vom putea să determinăm 

randamentul dat de investițiile pe care le facem în obținerea unor noi clienți, precum și să 

apreciem cât de eficienți suntem în a ne păstra clienții existenți. 

 

 
 

Înainte de a începe să estimăm valoarea generată de client pe termen lung, trebuie să calculăm 

mai întâi alți trei KPI: (1) valoarea medie a comenzii, (2) numărul de achiziții ale unui client, în 

medie, precum și (3) durata medie de retenție a clienților. Un aspect important ar fi că acest KPI 

le va fi mai util proprietarilor de afaceri experimentați decât celor noi în domeniu. Pentru a 

putea calcula o medie relevantă, e necesar să avem o bază de date care se întinde pe cel puțin 

doi ani. 

 

6. Marja profitului brut 

Acest KPI binecunoscut este probabil cel mai important indicator urmărit de orice afacere, fie 

fizică, fie online. În cele la urmă, fără generarea unui profit, afacerile nu își justifică existența. 

Marja profitului brut ne spune exact câți bani câștigăm, afișându-ne profiturile nete sub forma 

unui procent din încasări. 

 

 

Venituri totale ÷ Număr de comenzi 

 

(Valoarea medie a comenzii) x (Numărul de achiziții ale unui client pe an, în medie) x 

(Retenția medie a clienților, în număr de luni sau ani) 
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(Venituri – Costul bunurilor vândute) ÷ Venituri x 100 

 

 

 

Conform unui studiu de marketing din 2014 care a inclus mai mult de 4 000 de afaceri digitale, 

marja profitului brut pentru companiile mici, care câștigă până la $10 000, era în jur de 30% 

(Marketing Sherpa, feb. 2014). 

 

 

LISTĂ DE CONTROL GENERICĂ PENTRU START-UP-URI 
 

Planul de afaceri inițial 

 Ne decidem asupra unui model de afacere, 

 Studiem ecuațiile financiare și KPI relevanți, 

 Conturăm un plan de afaceri inițial, 

 Alegem data de lansare, 

 Facem un brainstorming cu privire la nișa unde se vor încadra produsele. 
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Înființarea companiei 

 Alegem un nume pentru afacere (poate fi diferit de numele brandului), 

 Fondăm o societate cu răspundere limitată sau o microîntreprindere, 

 Obținem o licență comercială de la autoritățile locale, 

 Deschidem un cont bancar în numele firmei, 

 Obținem un CIF (Cod de Identificare Fiscală). 

 

Găsirea furnizorilor de produse 

 Găsim 15-20 de furnizori potriviți, 

 Obținem mostre ale produselor, 

 Comparăm costurile furnizorilor cu prețurile de pe Amazon, 

 Purtăm negocieri până când ajungem la costurile-țintă, 

 Finalizăm bugetul și modelul de venituri. 

 

Marketingul de brand 

 Identificăm competitorii direcți și indirecți, 

 Facem analiza mediului concurențial, 

 Identificăm publicul-țintă și profilul cumpărătorilor, 

 Elaborăm ghidul de stil al brandului și mesajele-cheie ale brandului, 

 Achiziționăm un nume de domeniu care poate fi branduit ușor, 

 Creăm profiluri sociale pentru brandul nostru, 

 Creăm logoul și un moodboard (panou de inspirație) cu privire la imaginea pe care o 

vom afișa, 

 Obținem fotografiile de produs originale și achiziționăm imaginile de stoc, 

 Finalizăm modelul de prețuri și oferte. 

 

Conținutul de lansare 

 Găsim 100-200 de cuvinte-cheie care descriu produsele și profilul clienților, 

 Finalizăm ghidul de stil și mesajele-cheie ale brandului, 

 Planificăm conținutul de lansare, 

 Creăm conținutul de lansare. 

 

Dezvoltarea website-ului 

 Alegem o platformă de publicare (ex. BigCommerce, Shopify, Drupal, WordPress, Wix 

etc.), 
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 Alegem un furnizor de găzduire a site-ului (e.g. Siteground, Bluehost, WPX etc.), 

 Adăugăm un certificat SSL (certificat digital) și activăm HTPPS, 

 Personalizăm tema și plugin-urile (ex. Google Analytics E-commerce, SEO, Facebook 

Pixel etc.), 

 Personalizăm pagina principală și adăugăm alte secțiuni (ex. Despre noi, Termeni și 

Condiții, Confidențialitatea datelor, Politica de livrare și retur, Întrebări frecvente etc.), 

 Creăm paginile aferente fiecărei categorii și adăugăm paginile de produs (care includ 

descrieri, prețuri, greutăți etc.), 

 Adăugăm formularele de contact/serviciu pentru clienți/chat, 

 Adăugăm conținut „Buyer’s Journey” (conținut targetat în funcție de etapele prin care 

trece cumpărătorul în procesul de achiziție), 

 Ștergem orice pagină-șablon neutilizată, 

 Creăm un cont business pe PayPal și alte platforme de plată, 

 Creăm un cont WooCommerce, dacă folosim Wordpress, sau un plug-in de e-

commerce similar, 

 Stabilim metodele de livrare și îndeplinire a comenzii, 

 Creăm canalele de oferte și promoții (de ex. prin WooFunnels sau Cartflow), 

 Testăm platformele de plată din magazin și prin canale, 

 Luăm în considerare dacă să ne înscriem în programul Amazon Associate. 

 

Automatizarea sistemului de marketing prin e-mail 

 Automatizarea marketingului prin e-mail (de ex. prin Conversio), 

 Integrarea unui software pentru opt-in (a opta să primească e-mailuri – prin Opt-in 

Monster, Privy), 

 Automatizarea email-urilor de întâmpinare pre-achiziție, 

 Automatizarea email-urilor de oferte pre-achiziție, 

 Automatizarea email-urilor cu privire la coșul de cumpărături abandonat, 

 Automatizarea email-urilor pentru fiecare achiziție, 

 Automatizarea email-urilor pentru clienți noi, 

 Automatizarea email-urilor pentru achiziții repetate, 

 Automatizarea email-urilor pentru a recâștiga clienții. 

 

Lansarea inițială a website-ului 

 Programăm reclame în valoare de aprox. $5-$10 pe zi, 

 Lansăm campanii de recenzii ale produselor către bloggeri, 

 Creăm, lansăm și promovăm campanii de conținut,  
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 Pornim o campanie de construire a link-urilor de conținut la scară largă, 

 Lansăm o campanie de postări ale unor invitați. 

 

Marketing continuu 

 Determinăm costul per conversie (cost per lead) 

 Determinăm costul per achiziție, 

 Alegem tipul nișei de publicitate, 

 Creăm, lansăm și promovăm campania de conținut. 
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SERVICIUL PENTRU CLIENȚI – CE PRESUPUNE? 
 

Atunci când vine vorba despre serviciul pentru clienți, în mod automat ne gândim la mulțumirea 

clientului clientului. Numeroase companii doresc să îmbunătățească experiența clientului, și în 

acest scop încearcă să își dezvolte serviciile pentru clienți. Serviciile pentru clienți există de mai 

mult timp și, ținând cont că lumea a devenit tot mai deschisă spre noi perspective de inovație, 

este imperativ ca și acestea să beneficieze de îmbunătățiri într-un fel sau altul. Un serviciu 

pentru clienți eficient poate fi definit ca arta de a oferi îndrumare și asistență la standarde 

înalte, asigurând îndeplinirea nevoilor clientului. Clienții sunt grupul care controlează succesul 

oricărei companii, putând fi considerați drept însăși coloana vertebrală a unei afaceri. Un bun 

serviciu pentru clienți se află în strânsă legătură cu crearea unor relații pe termen lung cu 

aceștia, asigurând creșterea proporțională în timp a companiei (McKinney, 2017). 

 

 

 
 

 

CARACTERISTICILE UNUI SERVICIU PENTRU CLIENȚI 
EXCELENT 
 

Un bun serviciu pentru clienți se poate defini prin munca echipei de relații cu clienții. 

Rezultatele și etica muncii pot fi îmbunătățite printr-un serviciu pentru clienți eficient, deoarece 

clientul va fi mulțumit chiar și într-o perioadă de recesiune economică (Venpeere, 2019). Cele 

mai importante caracteristici ale unui bun serviciu pentru clienți sunt descrise mai jos: 
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 O comunicare promptă:  

Gestionarea timpului este importantă, iar dacă serviciile și 

promisiunile făcute clienților se desfășoară conform 

graficului, atunci cu siguranță putem vorbi despre un 

serviciu pentru clienți eficient. Indiferent care ar fi mesajul 

pe care dorim să îl comunicăm clienților, el trebuie trimis 

cât mai rapid, pentru a evita neînțelegerile (Venpeere, 

2019). 

 

 O atitudine amabilă: 

O atitudine politicoasă este întotdeauna cea mai 

sigură cale de a atrage clienții, acesta fiind motivul 

pentru care mulți furnizori de servicii au fost capabili 

să își mențină standardele, în ciuda unor perioade 

critice prin care au trecut companiile respective. O 

abordare politicoasă și amabilă în raport cu clienții 

asigură încrederea acestora în companie, dovedindu-

se astfel a fi esențială pentru viitorul afacerii 

(Venpeere, 2019). 

 

 Profesionalism: 

Profesionalismul este cheia oricărui serviciu pentru clienți eficient, deoarece controlează modul 

în care răspunsul este perceput de către utilizatorii serviciului. Atunci când lucrează cu clienții, 

este necesar ca echipa să aibă grijă să își păstreze atitudinea profesională în desfășurarea 

tuturor procedurilor, evitând conversațiile informale (Venpeere, 2019).  

 

 Personalizarea:  

Măsurile de personalizare a serviciului pot contribui la menținerea interesului clienților, cum ar 

fi referirea la clienți folosind numele și nu titlurile acestora. Astfel, interesul arătat de către 

client serviciilor oferite de compania noastră va crește, datorită nivelului de loialitate și 

dedicare pe care i-l arătăm (Venpeere, 2019).  

 

Studiu de caz:  

Coca Cola și Adobe sunt recunoscuți pentru serviciile pentru clienți la înalte standarde, dar oare 

așa stau lucrurile în realitate? Care sunt aspectele pe care le-ar putea îmbunătăți în continuare? 
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REGULILE UNUI BUN SERVICIU PENTRU CLIENȚI  
 

Pentru a menține calitatea serviciilor pentru clienți, angajatorul trebuie să își organizeze bine 

echipa, comunicându-le anumite reguli. Aceste principii trebuie respectate din momentul în 

care membrii echipei semnează contractul de angajare. Dacă aceste reguli sunt luate în 

considerare, vom obține rezultate mai bune, ca urmare a unei abordări disciplinate (Ward, 

2019). Câteva dintre acestea ar fi:  

 Să ne instruim angajații astfel încât să poată face față situațiilor cu calm, fără să își 1.

piardă controlul în fața clienților dificili. 

 Să ne asigurăm de faptul că echipa știe că onestitatea promisiunilor nu poate fi 2.

ignorată, și că promisiunile trebuie să fie realiste.  

 Este important să fim utili, angajații săritori încurajând loialitatea și creând o conexiune 3.

între clienți și echipa care oferă serviciile. 

 Plângerile vor apărea mereu, însă depinde de echipă cum se ocupă de acestea. 4.

Reclamațiile trebuie rezolvate cât se poate de prompt, deoarece acest lucru crește 

încrederea clientului în companie. 

 Din nou, este important să răspundem prompt la apelurile telefonice, pentru a evita să 5.

irităm clienții. 

 Trebuie să îi ascultăm pe clienți, și să le răspundem cât se poate de politicos. Feedback-6.

ul clienților contează cel mai mult, de aceea este esențial să îi ascultăm.  

 Ofertele există pentru a atrage clienții, iar crearea de noi oferte poate stimula interesul 7.

clienților pentru companie.  

 Să facem un efort 8.

efort suplimentar 

pentru a mulțumi 

clientul poate aduce 

rezultate foarte 

bune. Seriozitatea și 

onestitatea în 

mediul de lucru vor 

aduce rezultate 

pozitive atât pentru 

companie, cât și 

pentru angajat 

(Ward, 2019).  
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8 reguli ale unui bun serviciu pentru clienți 

1. Instruiește-ți angajații,  

2. Nu face promisiuni pe care nu le poți păstra,  

3. Sari în ajutor,  

4. Rezolvă reclamațiile,  

5. Răspunde la telefon,  

6. Ascultă, 

7. Oferă ceva în plus, 

8. Fă un efort suplimentar. 

 

 

 

EXEMPLE DE SERVICII PENTRU CLIENȚI IREPROȘABILE 
 

Există un număr mare de exemple de urmat atunci când vine vorba de serviciile pentru clienți. 

Sunt chiar și companii care au atins performanțe remarcabile tocmai datorită faptului că 

serviciile lor pentru clienți sunt mult mai bune decât cele oferite de alte companii. Obiectivele 

competitive pot fi atinse doar printr-o mai bună comunicare cu utilizatorul produsului sau 

serviciului. Putem aduce multiple exemple ale unor companii care oferă excelente servicii 

pentru clienți, printre acestea numărându-se și Hotelurile Ritz-Carlton (Bernazzani, 2019). 

Anecdotele cu privire la serviciul pentru clienți oferit de aceste hoteluri sunt atât de incredibile, 

încât au ajuns să fie relatate în cărți.  

 

O astfel de întâmplare a fost relatată de John DiJulius care, după ce a decis să stea la hotelul 

Ritz-Carlton, a fost atât de mulțumit încât a simțit nevoia să povestească experiența sa. John a 

petrecut un timp la hotel, însă atunci când a plecat, și-a uitat încărcătorul laptopului său în 

cameră, fără să își dea seama. Observând acest lucru, compania a simțit nevoia să rezolve 

problema, iar a doua zi, după ce John s-a întors la birou, a primit un pachet de la Ritz-Carlton 

Sarasota, conținând încărcătorul pe care îl uitase la hotel. John a fost impresionat de eficiența 

hotelului, care și-a menținut reputația cu privire la excelentul serviciu pentru clienți. Pachetul 

conținea de asemenea și o scrisoare de la persoana responsabilă din cadrul Departamentului 

pentru Prevenirea Obiectelor Pierdute, care conținea un mesaj politicos pentru John: 
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Dincolo de anecdotele de acest tip, este cunoscut faptul că hotelul le permite angajaților să 

cheltuie până la 2000$ în fiecare zi pentru a asigura confortul clienților și a satisface nevoile 

acestora.  

 

Atunci când clienții fac efortul de a ne trimite un email, se așteaptă să primească un răspuns. 

Promptitudinea răspunsului nostru indică faptul că îi respectăm în calitate de clienți și că 

suntem atenți la nevoile lor. Ca recompensă, compania de încălțăminte Zappos organizează 

pentru fanii loiali vizite la sediu, pentru a le oferi o imagine a ceea ce se întâmplă în spatele 

cortinei (Kaenmingk, 2019). 

 

Este înțelept să detectăm problemele din timp, înainte să creeze complicații, și să ajutăm 

clienții să realizeze că facem tot ce ne stă în putință pentru a optimiza serviciile pe care le 

oferim. Numeroși clienți realizează că inovațiile nu funcționează în 100% din cazuri, și apreciază 

faptul că ne cerem scuze în cazul în care greșim. În acest caz, înainte să ne confruntăm cu 

apocalipsa reclamațiilor, formularea scuzelor astfel încât să lăsăm o impresie binevoitoare și 

amabilă poate să facă diferența. O situație similară a apărut atunci când Adobe a trecut printr-o 

criză în cadrul departamentului de software, asigurându-se că postează un anunț pe Twitter 

înainte de a primi orice plângere (Kaemingk, 2019). 

 

Exemple asemnănătoare au putut fi observate și în cazul unor alte companii cu renume, printre 

care: 

 Basecamp, 

 Wistia, 

 Warby Parker, 

 Glossier, 

 Whirlaway Sports, 

 Lyft, 

 Lego (Bernazzani, 2019). 

 

  

„Domnule DiJulius, am dorit să mă asigur că acest pachet ajunge la dumneavoastră cât se 

poate de repede. Sunt sigur că aveți nevoie de el și, pentru orice eventualitate, v-am trimis 

un încărcător de rezervă pentru laptopul dumneavoastră.” 
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UNDE PUTEM OBSERVA EXCELENTE SERVICII PENTRU 
CLIENȚI ÎN ZILELE NOASTRE?  
 

Există numeroase contexte în care ne putem bucura de servicii pentru clienți ireproșabile la ora 

actuală. Acestea sunt prezente cu precădere în hoteluri și restaurante, deoarece joacă un rol 

esențial pentru acest tip de afacere. În restaurantele de cinci stele, chiar dacă mâncarea și 

vesela ar putea costa doar 50$, suntem dispuși să plătim 150$ pentru întreaga experiență: 

profitul, și succesul inerent, se datorează mai ales excelentelor servicii oferite clienților. O 

ambianță impecabil de curată și atractivă din punct de vedere vizual, completată de atenția 

deplină a unui personal politicos sunt elementele de bază ale unui serviciu pentru clienți 

excepțional. (ukessays, 2017). 

 

În egală măsură, și anumite magazine și comercianți fac eforturi pentru a oferi excelente servicii 

pentru clienți. Walmart și Carrefour sunt doar două exemple care atrag numeroși clienți 

datorită strădaniilor depuse în această direcție, iar în acest sens putem observa faptul că 

Walmart deține astăzi magazine în 27 de țări din lume, aflate pe toate continentele, cu excepția 

Australiei (ukessays, 2017). Așadar, dacă ne dorim ca afacerea noastră să evolueze, este 

necesar să acordăm o deosebită atenție serviciilor pentru clienți. 

 

Studiu de caz: 

Serviciile pentru clienți pot fi oferite în cadrul unor departamente diferite, în ce mod devin call 

center-urile noduri centrale ale serviciilor pentru clienți? 

 

 

CERCETĂRI LEGATE DE SERVICIUL PENTRU CLIENȚI 
 

Serviciile pentru clienți cresc rezultatele companiei, iar 

dezbaterile și conferințele au arătat că serviciile mai bune 

pentru clienți au condus la creșterea activității generale a 

companiei. Mai multe sondaje au demonstrat că 

îmbunătățirea serviciilor pentru clienți aduce perspective 

economice mai bune pentru companie. Un astfel de 

sondaj a fost realizat de Oracle în anul 2011, fiind axat pe 

piața americană. Sondajul a arătat că 86% dintre clienții 

americani ar fi dispuși să plătească mai mult pentru 

servicii mai bune pentru clienți (Patel, 2019). 

 

sunt dispuși să plătească 
mai mult pentru a 

beneficia de servicii 
pentru clienți mai bune 

86% 
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Acest lucru demonstrează impactul unor excelente servicii pentru clienți. Urmând acești pași 

care ne vor permite să oferim servicii mai bune, vom putea obține profituri mai mari, precum și 

mai multe oportunități de a ne dezvolta. Dacă vom aduce ajustările necesare planului de servicii 

pentru clienți, aceștia vor fi dispuși să cheltuiască sume semnificative, dacă ne dovedim capabili 

să le îndeplinim așteptările cu succes.  

 

Rezultate similare au fost raportate și de American Express, care a efectuat un sondaj pe un 

grup de control din America, obținând rezultate similare cu cele prezentate de Oracle (Patel, 

2019). Sondajul a arătat că aproximativ 70% dintre americani sunt dispuși să plătească cu până 

la 13% mai mult față de prețul inițial al articolelor acelor companii care oferă servicii pentru 

clienți la standarde superioare. Acest lucru dovedește faptul că serviciile pentru clienți în sine 

pot propulsa viitorul unei companii în direcția dorită, deoarece cumpărătorii în general sunt 

dispuși să plătească în plus pentru serviciile pentru clienți, față de prețul real al produsului. 

Companiile care s-au extins la nivel mondial au reușit acest lucru și datorită unei mai bune 

asistențe oferite clienților. Companii precum Jaguar, Mercedes, BMW și Mitsubishi au 

demonstrat cât de important este să le oferim clienților confortul de care au nevoie. 

 

Alte studii au arătat că fiecare client satisfăcut va transmite aceste informații către nouă 

persoane diferite, iar vizibilitatea companiei și a produsului acesteia vor crește într-o direcție 

pozitivă (Venpeere, 2019). Cu toate acestea, există și o latură neplăcută a situației, deoarece 

fiecare client nemulțumit se plânge în medie către 16 persoane cu privire la experiența avută în 

legătură cu serviciul pentru clienți. Așadar, este foarte important să mulțumim cumpărătorii și 

să le menținem interesul pentru produsele noastre. Faptul că suntem deschiși la critici din 

partea clienților și reacționăm la reclamațiile acestora va stimula fără îndoială perspectivele de 

dezvoltare ale companiei sau firmei. Experiența utilizatorului final este extrem de importantă, 

deoarece 16 persoane nemulțumite pentru o singură greșeală reprezintă un preț mare de plătit. 

 

Prin utilizarea serviciilor pentru clienți mai bune și mai eficiente, putem contribui la succesul 

clienților. Într-un sondaj online, Neil Patel a pus întrebarea: „Este important succesul clienților 

în generarea de venituri pentru companie?” Rezultatele au arătat măsura în care succesul 

clienților joacă un rol în generarea de venituri pentru companie, concluzia fiind că trebuie să 

acordăm prioritate satisfacției clienților, dacă ne dorim un viitor prosper și luminos. Acest lucru 

se datorează faptului că un client fericit se va întoarce constant la companie, datorită 

tratamentului excelent pe care l-a primit în timpul ultimei sale experiențe (Patel, 2019). Acest 

lucru va permite companiei să își păstreze legăturile cu clientul, iar clientul o va recomanda 

cunoscuților săi, datorită experiențe mulțumitoare avute. În acest fel, compania va beneficia și 

mai mult, iar lanțul succesului va continua să se desfășoare și în viitor. 
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Există o probabilitate mai mare ca firmele în creștere  
să prioritizeze succesul clienților 

Vă rugăm să evaluați următorul aspect, în funcție de importanța pe care o acordă compania 
dumneavoastră: 

aducerii unei contribuții la succesul obținut de clienții companiei 

70% 

49% 

25% 

36% 

3% 

14% 

2% 1% 

Veniturile companiei cresc Veniturile companiei stagnează
sau scad

Foarte importantă

Importantă

Neutră

Neimportantă
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În general, cu toții suntem conștienți de faptul că aplicarea bunelor practici în serviciul pentru 

clienții și crearea unei culturi puternice în jurul lor sunt dificil de implementat, însă sunt 

necesare. Dacă ne dorim să ieșim în evidență – și să obținem mai multe comenzi decât 

concurența, păstrând clienții fideli alături de noi – e necesar să îl plasăm pe client înainte de 

orice altceva. Determinând clientul să ne iubească produsul, îi demonstrăm că îl vom pune 

mereu pe primul plan. Toți încearcă să ofere bune servicii pentru clienți. Dacă facem eforturi 

pentru ca ale noastre să fie excepționale, în curând vom vedea avantajele.  

 

 în 2018, Digital Trends a realizat un sondaj online, întrebând publicul care ar fi interesele lor în 

materie de business în anul următor. Pe listă au ajuns multe categorii importante, dar 

rezultatele au arătat altceva (Patel, 2019): 

 

 
 

Astfel, experiența clienților a întrecut toate celelalte opțiuni, în principal datorită faptului că 

industria serviciilor pentru clienți a generat venituri mai mari pentru companii decât alte 

domenii. O bună infrastructură a serviciilor pentru clienți garantează rezultate mai bune, iar 

oamenii au început să realizeze acest lucru. Rezultatele sunt mai bune decât în cazul în care 

accentul este pus pe publicitate, domeniul mobil, personalizare sau socializare. Experiența 

clientului – și, prin extensie, satisfacția acestuia – a depășit acești candidați importanți. 

Organizațiile se vor concentra pe loialitatea și experiența consumatorului, iar cumpărătorii vor 

căuta tot mai mult acele branduri care oferă această garanție. 

  

Cele mai interesante oportunități de afaceri 

Experiența 
clienților 

Marketing 
prin conținut 

Domeniul 
mobil 

Personalizare Rețele 
sociale 
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PROBLEME LEGATE DE SERVICIILE PENTRU CLIENȚI ÎN 
ȚĂRILE EUROPENE 
 

Italia: 

Italia are una dintre economiile mai bine dezvoltate ale Europei și, deși continuă să crească, 

este cunoscută pentru problemele cu care se pot confrunta imigranții. Air Italy a fost aspru 

criticată pentru gestionarea bagajelor și a altor aspecte legate de orarul și personalul zborurilor. 

Un astfel de exemplu a fost oferit pe website-ul Trip Advisor, care a menționat cazul unui 

migrant care a decis să călătorească cu Air Italy și a avut o experiență prea puțin plăcută legată 

de modul în care compania s-a ocupat de bagajul său. Acesta a menționat că zborul a decurs 

bine, până în momentul în care a avut dificultăți în a-și găsi bagajul, care a fost depus pentru a fi 

transportat în cală înainte de îmbarcare. Pasagerul a trebuit să aștepte o bună perioadă de 

timp, pentru ca în final să i se comunice faptul că bagajul său a fost pierdut. Așteptând la coadă 

în fața biroului pentru bagaje pierdute, acesta a descoperit că multe alte persoane s-au 

confruntat cu aceeași problemă și, deși un sistem de check-in online a fost oferit pentru ruta 

JFK-MXP, operatorul nu a răspuns eficient și s-a comportat nepoliticos. Per total, a fost o 

experiență negativă pentru client, deoarece bagajul său a fost pierdut, acesta fiind nevoit ca 

vreme de o săptămână să participe la întâlnirile de afaceri programate fără costumele formale 

pregătite în bagaj (M, 2018). 

 

Turcia: 

Turcia a întâmpinat dificultăți în a menține standardele de servicii pentru clienți, din cauza 

numărului mare de refugiați sosiți în țară. Președintele Erdogan a arătat susținere refugiaților 

proveniți din zonele afectate de război, permițându-le să se stabilească în Turcia. Decizia a avut 

un impact major, deoarece fluxul de imigranți a crescut rapid, ceea ce a cauzat blocarea 

sistemului. De aceea, în acest moment, Turcia are greutăți în a mai primi imigranți. A crescut 

strictețea politicilor privind vizele și, din acest motiv, imigranții trebuie să treacă printr-o serie 

de proceduri legale obligatorii înainte de a putea obține accesul în Turcia. 

 

Suedia și Danemarca: 

Suedia și Danemarca fac parte din spațiul Schengen al Uniunii Europene. Emigrarea în aceste 

țări a fost dificilă pentru cei care nu dețin o viză Schengen, din cauza multor cazuri de refugiați 

care au încercat să intre ilegal, cauzând guvernele acestor țări să impună condiții mai stricte de 

acordarea  a vizelor. Acest fenomen a avut loc în mai multe țări din Uniunea Europeană, odată 

ce fluxul de oameni a început să crească tot mai mult. În consecință, serviciile pentru clienți 

adresate migranților nu se ridică întotdeauna la înălțimea așteptărilor. Cu toate acestea, chiar și 
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atunci când întâmpină dificultăți în ceea ce privește eficiența, se numără în continuare printre 

acele țări care oferă o calitate mai bună a serviciilor pentru clienți.  

 

Lipsa încrederii și barierele lingvistice reprezintă posibile cauze ale problemelor pe care le 

întâmpină imigranții dispuși să se mute în aceste țări, unele dintre ele primind critici din cauza 

serviciilor oferite. Din unele perspective, nu pot fi învinovățite pentru implementarea acestor 

restricții și proceduri prin care trebuie să treacă migranții,  însă totuși este datoria fiecărei țări 

să implementeze reformele necesare pentru a eficientiza sistemul. Printre posibilele consecințe 

severe care pot apărea se numără pierderea unor venituri și apariția unor probleme mai mari, 

la nivelul întregului sistem. 

 

Studiu de caz: 

Țările asiatice au structuri de migrație mai simple: în ce fel sunt acestea diferite de cele din țările 

europene? Ce îmbunătățiri pot aduce țările asiatice pentru a-și crește veniturile și pentru a oferi 

servicii cu clienții mai bune? 

 

 

PROBLEME PE CARE LE POT ÎNTÂMPINA MIGRANȚII 
 

Sunt multe probleme cu care migranții se pot confrunta atunci când folosesc serviciile pentru 

clienți în țările care îi găzduiesc, din cauza numeroaselor aspecte legate de limbă, cultură și 

convingeri religioase care pot genera neînțelegeri. Serviciile pentru clienți sunt un domeniu 

sensibil, și nu este ușor să menținem standardele în timp ce ne confruntăm cu numeroase 

probleme, printre care migrația excesivă, aglomerarea aplicațiilor pentru vize și altele. Toate 

acestea pot reprezenta o grea sarcină pentru furnizorii de servicii. 

 

O problemă importantă este reunirea populațiilor dislocate. La ora actuală, mai mult de 65 de 

milioane de persoane se află într-o altă țară decât cea natală. Cea mai mare parte dintre aceștia 

– 54% sau 35 de milioane - provin din Somalia, Afganistan și Siria. Integrarea acestora va dura 

mult timp, având nevoie de susținere în privința aspectelor fundamentale ale vieții cotidiene, 

interacțiunea cu companiile și administrația, socializarea. Să fim pregătiți pentru a-i susține, mai 

degrabă decât pentru a-i îndepărta, implică o schimbare de perspectivă, de la găsirea unor 

soluții pe termen scurt la o strategie sustenabilă pe termen lung. 

  

A doua problemă este gestionarea inegalităților în rețelele globale. Dezamăgirile de acasă și 

nerealizarea așteptărilor în privința globalizării reprezintă un vector politic care joacă un rol în 

apariția sentimentelor reacționare și a tendințelor naționaliste în unele țări. Inegalitățile care 
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creează o „autoritate marginalizată” în rândul localnicilor contribuie la intensitatea acțiunilor 

ostile față de migranți (Forum, 2019). 

 

Un al treilea aspect critic este pregătirea comunităților urbane pentru dislocările provocate de 

mediu. Schimbările climatice îi determină pe indivizi să migreze în numere mari. Inginerii 

urbanistici nu au fost capabili să țină pasul, astfel încât migranții sunt nevoiți să trăiască în 

ghetouri și în locuințe temporare. După cum au observat cercetători precum Katherine Boo și 

Doug Saunders, viitorul persoanelor care ajung în ghetouri se bazează pe aranjamente care fie îi 

mențin în interiorul acestora, fie îi determină să plece. Oare aceste locuințe improvizate vor 

deveni căminele lor permanente? (Forum, 2019). 

 

În sfârșit, pregătirea pentru noi modele de restabilire ar trebui să fie considerată o prioritate 

majoră. Devine tot mai clar că modelele convenționale de strămutare a populației utilizate în 

Canada, Australia și părți ale Europei trebuie modernizate. Acestea au fost gândite pentru zone 

urbane care nu au resimțit schimbările provocate de modelele financiare din prezent: 

dezvoltarea sistemelor informale sau ocazionale de angajare, migrația populației din sate în 

orașe, și din orașe în suburbii. (Forum, 2019). 

 

 

INSTRUMENTE PENTRU UN MARKETING MAI BUN  
 

Există mai multe instrumente de marketing care au avantajul de a oferi servicii pentru clienți 

adecvate. Acestea aduc un aport substanțial la creșterea economiei mondiale, fiind folosite în 

întreaga lume. Un astfel de exemplu este comerțul electronic, care a dus afacerile electronice 

pe noi culmi. Iată o listă a avantajelor comerțului electronic (Krause, 2017): 

 

 Ușor și convenabil 

Principalele avantaje aduse de comerțul electronic și marketingul online sunt relativa ușurință 

în folosire și convenabilitatea, produsele fiind mai accesibile pentru utilizatori. De asemenea, 

clienții pot obține toate datele cu privire la produse printr-un singur click, iar site-urile pot fi 

accesate pe parcursul întregii zile, potențialii clienți având posibilitatea de a face achiziții 

indiferent unde s-ar afla pe glob. 

 

 Detaliile produselor și fișa de date 

Paginile care conțin descrierea produselor și fișele de date conțin informații detaliate cu privire 

la fiecare produs, astfel încât un client poate își poate crea o imagine completă asupra acestuia, 

consultând nu doar imaginile, ci și informațiile detaliate ale produsului, împreună cu graficele. 
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 Vizibilitatea în motoarele de căutare 

La ora actuală există numeroase site-uri de e-commerce, iar numărul lor crește zilnic. Această 

saturație crește și vizibilitatea în motoarele de căutare a companiilor axate pe comerț 

electronic, ceea ce atrage mai multe persoane înspre vânzările și achizițiile online. 

 

 Gestionarea inventarului este mai puțin costisitoare 

Dacă inventarul produselor este automatizat, acest lucru aduce și o reducere a costurilor, și 

implicit a riscurilor. 

 

 Competență 

Înființarea unui site sau a unei afaceri de e-commerce este mult mai facilă în comparație cu 

lansarea unei afaceri fizice și administrarea inventarului unui magazin fizic. În plus, obținerea 

unei licențe este mai ușoară pentru afacerile e-commerce, iar sistemul este automatizat pentru 

majoritatea funcțiilor sale. Toate aceste lucruri fac ca o afacere de comerț electronic să fie o 

soluție mai eficientă și mai convenabilă. 

 

 Posibilitatea de a vinde produsele pretutindeni 

Comerțul electronic nu este limitat de granițe și spații fizice. Utilizatorii pot accesa magazinul și 

face cumpărături de oriunde doresc, iar acest lucru face ca afacerile online să fie mai eficiente 

decât afacerile și magazinele fizice. 

 

 Economic 

Din moment ce investiția pentru a începe o afacere de tip e-commerce nu este atât de mare în 

comparație cu cea necesară unui magazin fizic, acest lucru ne oferă un buget mai mare pentru 

alte categorii, cum ar fi marketingul, serviciul pentru clienți, inovație etc., precum și mai mult 

timp pentru planificare și strategii.  
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LEGISLAȚIA DANEZĂ 
 

Dacă vă gândiți să vă mutați în Danemarca pentru a munci sau a studia, iată niște aspecte 

importante care trebuie luate în considerare: 

 Dacă doriți să lucrați în Danemarca, atunci, în funcție de țara de origine, trebuie să 

obțineți un permis de reședință și un permis de muncă. De asemenea, e necesar să 

solicitați un permis de muncă și în cazul în care veți face voluntariat sau dacă veți căuta 

angajamente secundare. „New to Denmark” este portalul oficial pentru cetățenii străini 

care doresc să viziteze, să trăiască sau să muncească în Danemarca: 

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work. 

 Pentru a profesa în unele domenii, este necesar să obțineți o autorizație din partea 

guvernului danez. Puteți afla informații detaliate cu privire la fiecare profesie și alte 

informații relevante aici: https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK 

 Dacă va aflați în Danemarca, vă sunt garantate anumite drepturi minime cu privire la 

condițiile de muncă, pe care le puteți afla aici: https://studyindenmark.dk/live-in-

denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities. Puteți, de asemenea, să citiți despre 

modelul danez, unde salariile sunt stabilite în principal prin contracte colective. 

 

Instrumente și site-uri utile 

 EURES este o rețea de cooperare concepută pentru a facilita libera circulație a 

lucrătorilor între cele 28 de țări UE, la care se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia. Parteneri ai rețelei includ serviciile publice de ocupare a forței de muncă (PES), 

servicii private de angajare (PRES), sindicate, organizații ale angajatorilor și alți agenți 

relevanți pe piața muncii. Acești parteneri oferă informații și servicii de plasament și 

recrutare atât angajatorilor, cât și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Mai 

mult, EURES joacă un rol vital în furnizarea informațiilor specifice și facilitarea 

plasamentelor în beneficiul angajatorilor și lucrătorilor frontalieri din Europa. În practică, 

EURES își oferă serviciile prin intermediul unui portal online, precum și printr-o rețea de 

circa 1.000 de consultanți, aflați în contact zilnic cu angajatorii și persoanele în căutarea 

unui loc de muncă din Europa https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage. 

 Autoritatea Daneză pentru Afaceri https://danishbusinessauthority.dk/ își propune să 

creeze cele mai bune condiții de creștere economică, făcând ca deschiderea unei afaceri 

în Danemarca să fie ușoară și atractivă. 

 Skat este instrumentul digital pentru plata taxelor și a impozitelor https://skat.dk/. 

  

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities
https://studyindenmark.dk/live-in-denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://danishbusinessauthority.dk/
https://skat.dk/
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MERGI PE DRUMUL TĂU – ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI ÎN 
SUEDIA 
 

CELE TREI ETAPE ALE LANSĂRII UNEI AFACERI 

 

1. Stabiliți tipul de afacere 

Înainte de a înființa o companie, trebuie să stabiliți ce tip de afacere vă doriți. Cea mai bună 

decizie este de a vă începe activitatea ca persoană fizică autorizată. Aceasta implică faptul că, în 

calitate de persoană privată, veți deține, veți lucra și veți fi răspunzător pentru afacere. Veți fi 

responsabil pentru a achita eventualele datorii și contribuțiile la asigurările sociale, cunoscute 

ca „angajamente individuale” (egenavgifter).  

 

 

2. Înregistrați întreprinderea 

Dacă doriți să lucrați în calitate de persoană fizică autorizată, nu este necesar să vă înregistrați 

afacerea la Oficiul Suedez de Înregistrare a Companiilor. Cu toate acestea, înregistrarea 

protejează numele organizației. în eventualitatea în care nu faceți acest lucru, altcineva ar 

putea înregistra o companie cu același nume. 

 

În eventualitatea în care veți dori să creați o întreprindere restrânsă, o organizație de schimb, o 

asociație restrânsă sau o afiliere monetară, va trebui să înscrieți organizația la Oficiul Suedez de 

Înregistrare a Companiilor. 

 

Informații cu privire la înscrierea și evaluarea afacerilor 

 Înregistrarea în cadrul Oficiului Suedez de Înregistrare a Companiilor, în cazul în care 

aveți deja un număr personal suedez;  

 Înscrierea în cadrul Oficiului Suedez de Înregistrare a Companiilor, în cazul în care nu 

dețineți un număr personal suedez;  

 

3. Înregistrați-vă la Agenția Fiscală Suedeză 

Toate organizațiile trebuie să se înregistreze la Agenția Fiscală Suedeză (Skatteverket). În 

momentul în care faceți acest lucru, vă veți putea înregistra pentru a plăti F-tax (impozitul pe 

venituri) și TVA-ul pentru afaceri. 

 

 

 



 

 

 

115 

 

LEGISLAȚIA DE AFACERI ITALIANĂ 
 

 
 

Pentru a vă înregistra compania în Italia, trebuie să vă familiarizați cu aceste importante 

documente legislative: 

 

 Codul Civil italian; 

 Decretul legislativ nr. 58/1998 (așa-numitul TUF); 

 Ansamblul de decizii stabilite de Comisia Națională Pentru Companii și Bursa de Valori 

(CONSOB); 

 Codul emis de Bursa de Valori Italiană; 

 Actele constitutive ale companiei. 

 

În afara acestora, un antreprenor străin trebuie să cunoască și legislația pentru cetățenii străini, 

cum ar fi Decretul Legislativ nr. 286/1998. 

 

În general, cetățenii non-UE care au obținut deja un permis de reședință pot solicita conversia 

acestuia pentru desfășurarea de activități independente, precum și industriale, profesionale sau 

comerciale, sau pentru a fonda companii sau parteneriate, atâta timp cât pot demonstra că au 

resursele necesare și că respectă rigorile legii italiene. De asemenea, trebuie să ofere dovada 

unui spațiu locativ adecvat. 

 

Pentru persoanele străine care doresc să înființeze o afacere în Italia, fără a fi obținut înainte un 

permis de ședere, este necesară o viză de intrare emisă de către autoritățile consulare. 



 

 

 

116 

 

 

Pentru a atrage antreprenorii străini, legislatorul italian a adoptat din 2012 o lege specială 

intitulată „Legea Startup-urilor”, care se referă explicit la startup-urile inovative. Așadar, 

aceasta nu vizează toate noile întreprinderi, ci doar acelea care au legături puternice cu 

domeniile inovației și noilor tehnologii. 

 

 

 

ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI ÎN ROMÂNIA 
 

Odată obținute documentele necesare pentru a deveni rezident în România, fondarea unei 

companii și toate aspectele care decurg ulterior – cum ar fi solicitarea unui credit bancar, 

candidatura în vederea obținerii unor subvenții, angajarea de personal, crearea unei rețele de 

furnizori și clienți – încep întotdeauna prin înregistrarea legală a companiei. În acest scop, veți 

găsi suficiente informații online care vă vor ghida pe parcursul fiecărei etape și, desigur, puteți 

oricând apela la un consultant, dacă vă simțiți copleșit.   

 

Tipul cel mai comun de entitate juridică în România este SRL-ul (Societate cu Răspundere 

Limitată). Acest tip de companie poate avea mai mulți acționari, dintre care unii sau toți pot fi 

cetățeni străini, și de regulă puteți să alegeți oricâte coduri de clasificare CAEN sunt necesare 

activităților pe care intenționați să le desfășurați. Este de asemenea posibil, atunci când vă 

lansați în afaceri, să începeți ca PFA (Persoană Fizică Autorizată), dacă această opțiune este mai 

potrivită pentru activitățile companiei. Procedura inițială este mai puțin complicată, practic 

gratuită și este posibil să plătiți taxe reduse. Totuși, această variantă vă va limita în viitor 
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opțiunile disponibile și creșterea afacerii; de asemenea, veți răspunde personal pentru orice fel 

de datorii și prejudicii cauzate altor entități. Din aceste motive, ne vom concentra cu precădere 

asupra principalelor elemente implicate în deschiderea unui SRL. 

 

Primul pas constă în alegerea unui nume oficial pentru noua companie, verificând la Registrul 

Național al Comerțului dacă este disponibil. Această etapă se poate parcurge online (pe 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal) sau în persoană. Dacă doriți ca 

numele și logoul să fie o marcă înregistrată, le puteți înscrie la Oficiul de Stat pentru Invenții și 

Mărci. În acest moment, este recomandat să rezervați și un nume de domeniu pentru website-

ul companiei. 

 

Următorii pași ar fi: 

 Elaborarea Actului Constitutiv al companiei, care va conține informațiile esențiale cu 

privire la întreprindere și la modul în care va funcționa aceasta (un model poate fi 

descărcat aici:  

http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf) 

 Stabilirea sediului social al companiei (de multe ori, acesta este relevant doar în scopul 

înregistrării, așadar acesta poate fi locul unde aveți domiciliul, un spațiu închiriat, sau 

puteți chiar închiria un sediu virtual – în funcție de necesitățile afacerii, desigur);  

 Deschiderea unui cont bancar și depunerea capitalului social; 

 Furnizarea unei specimen de semnătură, completarea diverselor formulare și declarații 

la biroul local al Oficiului Registrului Comerțului, plata unei taxe de înregistrare și 

depunerea tuturor documentelor la ghișeul potrivit. 

 

Recent, procedura de înregistrare a fost simplificată, iar taxele au fost reduse. Capitalul social 

minim care trebuie depus este de 200 RON ( circa 70 euro), iar taxa de înregistrare are aceeași 

valoare. Cu toate acestea, trebuie să luați în considerare și costurile aferente traducerii și 

legalizării notariale a unor documente, și desigur taxele de consultanță, dacă decideți că este 

necesară. 

Cel mai frecvent, dacă dosarul depus este complet, documentele oficiale ale companiei vor fi 

gata după câteva zile. Va trebui apoi să comandați o ștampilă și să angajați un contabil, să îl 

autorizați să semneze documente fiscale, să obțineți registrele necesare și orice autorizații și 

permise de funcționare necesare activității companiei. 

 

După ce ați înființat noua companie, există numeroase programe de finanțare și granturi 

pentru care veți putea candida, acestea fiind destinate să ajute compania să crească mai repede 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf
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și să devină sustenabilă.  Unele din aceste programe sunt oferite de Guvernul român, de UE sau 

chiar de anumite companii – în unele cazuri, formularea aplicației ar putea să necesite 

angajarea unui consultant specializat. Anumite bănci propun oferte și programe speciale pentru 

start-up-uri și IMM-uri (Întreprinderi Mici și Mijlocii), fie sub forma împrumuturilor, a conturilor 

fără comisioane sau a altor beneficii. 

 

Resurse utile: 

 Pagina dedicată IMM-urilor de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri – http://www.imm.gov.ro/ro/?lang=en 

 Oficiul Național al Registrului Comerțului – https://www.onrc.ro/index.php/ro/; 

 Your Europe: Access to Finance – https://europa.eu/youreurope/business/finance-

funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm; 

 https://www.startupcafe.ro/; 

 https://www.finantare.ro/. 

 

Referințe: 

1. https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-

raspundere-limitata-debutant-srl-d; 

2. https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm; 

3. http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html; 

 

 

MUNCA ȘI ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI ÎN TURCIA 
 

Intrarea în Turcia 

În cadrul procedurilor de intrare și ieșire, la graniță este necesară deținerea unui pașaport sau a 

unui document echivalent. Deținerea unei vize, a unei scutiri de viză, a unui permis de reședință 

sau a unui permis de muncă vă vor permite să intrați și să rămâneți în Turcia. 

 

Dacă nu dețineți un pașaport sau un document echivalent valid pentru minim 60 (șaizeci) de zile 

de la expirarea vizei sau scutirii de viză, nu veți putea intra în Turcia. Intrarea și rămânerea în 

Turcia fără posesia unei vize, a unui permis de ședere sau a unui permis de muncă sunt supuse 

unor diferite sancțiuni, inclusiv unei amenzi contravenționale. De asemenea, înregistrarea 

legală la sosirea în Turcia este precondiția necesară pentru a avea acces la anumite drepturi și 

servicii. În cazul intrării în Turcia din cauza unor motive cum ar fi: fuga de război, războiul civil, 

http://www.imm.gov.ro/ro/?lang=en
https://www.onrc.ro/index.php/ro/
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://www.startupcafe.ro/
https://www.finantare.ro/
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm
http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html
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terorismul sau oprimarea nu se aplică amenzile contravenționale, în cazul în care înregistrarea 

la unitățile relevante se face într-o perioadă rezonabilă după sosire. 

 

Procedurile de viză 

Dacă doriți să călătoriți în Turcia, trebuie să obțineți viza electronică necesară pentru țara de 

unde proveniți, pe www.evisa.gov.tr, sau să obțineți o viză adecvată scopului vizitei respective, 

depunând personal aplicația la misiunile diplomatice ale Turciei. O viză electronică nu este 

validă pentru a călători în Turcia în alte scopuri decât turismul sau comerțul; procedura constă 

în completarea unui formular online și plata taxei de viză printr-un card de credit. Pentru 

informații despre eligibilitatea fiecărei țări, accesați www.evisa.gov.tr sau www.mfa.gov.tr. 

 

Permisul de reședință 

Este necesar ca acei cetățeni străini care plănuiesc să stea mai mult decât perioada permisă prin 

viză sau prin scutirea de viză, sau pe o perioadă mai lungă de 90 de zile să obțină un permis de 

ședere. Există diferite tipuri de permise de reședință, în funcție de scopul fiecăruia. Printre 

acestea se numără: permis de ședere pe termen scurt, permis de reședință pentru reîntregirea 

familiei, permis de rezidență în vederea studiilor, permis de reședință pentru victime ale 

traficului de carne vie, precum și permis umanitar de reședință. 

 

Pentru informații detaliate despre tipurile de permise de ședere, puteți vizita www.goc.gov.tr, 

www.liveinturkey.gov.tr și www.yimer.gov.tr, precum și să sunați 157 din Turcia sau +90 312 

157 11 22 din străinătate, pentru a lua legătura cu Centrul de Comunicare pentru Străini. 

 

Cazare 

Reședința unde o persoană locuiește constant este numită domiciliu. Este obligatoriu să aveți o 

adresă de reședință înregistrată în sistemul de adrese. Persoanelor care se află sub protecție 

internațională sau protecție temporară le este permis să locuiască doar în provinciile 

desemnate de către Direcția Generală a Managementului Migrației, conform statutului lor. 

Nerespectarea acestor reguli va avea drept rezultat restricționarea unor drepturi și a serviciilor 

la care are dreptul cetățeanul. În limitele stabilite de aceste reguli, orice persoană este liberă să 

aleagă unde va locui pe teritoriul Turciei.  

 

Dreptul la muncă și permisele de muncă 

Dreptul de a munci este garantat prin Constituția și legile Turciei, orice persoană bucurându-se 

de acesta. În calitate de cetățean străin, va fi nevoie să obțineți un permis de muncă, pentru a 

avea dreptul de a munci în Turcia în mod legal. Însă, dacă vi s-a acordat statutul de refugiat sau 

o formă de protecție subsidiară, după obținerea acestora veți putea munci în mod dependent 

sau independent. 

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.goc.gov.tr/
http://www.liveinturkey.gov.tr/
http://www.yimer.gov.tr/


 

 

 

120 

 

 

Permisele de muncă sunt emise de către Ministerul Familiei, Muncii și al Serviciilor Sociale. 

Oricine poate solicita un permis de muncă, fie de pe teritoriul Turciei, fie în străinătate. Ambele 

tipuri de aplicații vor fi făcute de către un angajator sau o companie. Înaintea sosirii, persoanele 

trebuie să își depună solicitarea la ambasada Turciei din țara în care locuiesc. Contractul de 

angajare, așa cum este negociat împreună cu angajatorul, va trebui de asemenea prezentat la 

Ambasada Turcă. În continuare, angajatorului turc îi va fi emis un număr de referință, fiind 

rugat să depună solicitarea în numele viitorului angajat. Angajatorul poate alege să depună 

aplicația prin intermediul sistemului online. 

 

Dreptul de a solicita un permis de muncă este supus unor condiții: dacă sunteți rezident în 

Turcia, este necesar să dețineți un permis de reședință valid pentru cel puțin șase luni. În cazul 

în care vă aflați sub protecție internațională, va trebui să așteptați timp de șase luni de la 

aplicație, iar în cazul în care vă aflați sub protecție subsidiară sau temporară, timp de șase luni 

de la emiterea cardului de identitate. 

 

Căutarea unei slujbe 

 Dacă vă aflați în căutarea unei slujbe, este o idee bună să începeți prin a îi informa pe cei 

din jur; 

 Puteți căuta anunțuri de angajare publicate online, sau să vă înregistrați pe un website 

de resurse umane; 

 Puteți căuta anunțuri de angajare în ziare; 

 Puteți să vă înregistrați în cadrul unei companii care oferă consultanță cu privire la 

ocuparea forțelor de muncă; 

 Vă puteți depune candidatura direct la organizații și companii; 

 Puteți să vă înregistrați la Agenția Turcă de Ocupare a Forței de Muncă (IȘKUR). 

 

Agenția Turcă de Ocupare a Forței de Muncă (IȘKUR) este o agenție guvernamentală care se 

ocupă de procedurile de instruire vocațională și cu privire la angajare adresate celor care se află 

în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană, de orice naționalitate se poate înregistra la 

İŞKUR. Dacă aveți un număr de identitate străin, puteți folosi serviciile oferite de IȘKUR după 

înregistrarea pe website-ul IȘKUR sau prin Direcția Provincială de Ocupare a Forței de Muncă 

din provincia în care locuiți. Rezidenții aflați sub protecție temporară în Turcia se pot alătura 

programelor organizate de IȘKUR, la cel puțin șase luni de la acordarea acestui statut. 

Programele IȘKUR îi ajută pe noii-veniți să beneficieze de instruire vocațională sau la locul de 
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muncă. Pentru mai multe informații, puteți suna la 444 75 87 sau la 170, sau să vizitați 

www.iskur.gov.tr.  

 

Alte site-uri utile pentru a găsi un loc de muncă în Turcia: 

 Kariyer.net: site dedicat căutării locurilor de muncă; 

 Jobs in Istanbul: slujbe pentru vorbitorii nativi ai limbii engleze; 

 Yenibiris: un alt site dedicat căutării de slujbe; 

 Craig's List Istanbul: angajări în Istanbul; 

 Secret CV Turkey; 

 Learn4Good.com; 

 Career Jet Turkey; 

 Marmaris Recruitment; 

 MY Executive: poziții în management și alte profesii specializate pe teritoriul Turciei; 

 Turkey Talent: slujbe clasificate în funcție de industrii, profesii și locuri pe teritoriul 

Turciei. 

 

Începerea unei afaceri în Turcia 

Turcia și-a creat o reputație de economie în continuă dezvoltare, care atrage investitori din 

toată lumea. Populația sa tânără și dinamică (cu mai mult de 30 de milioane de tineri), forța de 

muncă calificată și competitivă, infrastructura dezvoltată în domeniul transportului, 

telecomunicațiilor și industriilor energetice, precum și amplasarea centrală, toate acestea 

situează Turcia printre economiile principale ale lumii. Turcia primește aproximativ 12 miliarde 

de dolari în investiții directe, și numără peste 50.000 de companii conduse de cetățeni străini. 

Aveți posibilitatea de a investi în Turcia în condiții similare și beneficiind de drepturi similare cu 

cele ale cetățenilor turci.  

 

Puteți fie să investiți într-o companie deja existentă în Turcia sau să vă porniți propria afacere. 

În plus, dacă puteți dovedi Ministerului Industriei și Tehnologiei că ați făcut o investiție totală 

de capital fix de minimum 500.000 de dolari în Turcia, veți fi eligibil pentru a solicita cetățenia 

turcă.   

http://www.iskur.gov.tr/
http://www.kariyer.net/
http://www.jobsinistanbul.com/
http://www.yenibiris.com/
http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/
http://www.secretcv.com/
http://www.learn4good.com/
http://www.careerjet.com.tr/
http://marmarisrecruitment.com/
http://www.myexecutive.com.tr/
http://www.turkeytalent.com/
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Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului „Reinforce EU Economies, Reinforcing Human Capital" 
(Acronim “REUERHC” – Acțiunea nr. 2018-1-IT01-KA202-006739) – în contextul programului european 
„Erasmus Plus KA2 – Parteneriate strategice în domeniul educației și formării profesionale”.  
 
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.  
Această publicație reflectă numai punctele de vedere ale autorilor, Comisia nefiind responsabilă pentru 
eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 
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