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INTRODUCERE 
 

 

 

 
 
Scopul acestui set de instrumente este de a ajuta tinerii antreprenori romi, sau orice persoană interesată de 

antreprenoriat în general, prin furnizarea de instrumente, orientări, pentru a-i ajuta și consolida cu 

cunoștințe, abilități și competențe necesare pentru a intra în mod dinamic în lumea antreprenoriatului.  

 

Ideea principală este de a începe cu BUNELE PRACTICI de la întreprinderile sociale și inițiativele din toate 

țările în care s-a încheiat parteneriatul proiectului pentru a informa și a inspira cu privire la practicile 

existente, pentru a înțelege logica din spatele fiecărei inițiative, ce i-a determinat pe acești antreprenori să 

își inițieze ideile și ce probleme au urmărit să rezolve. 

 

Următorul pas ar fi revizuirea videoclipurilor existente privind dificultățile și provocările cu care se confruntă 

și pe care trebuie să le depășească persoanele de etnie romă, pentru a sensibiliza și a informa cu privire la 

situația existentă a semenilor noștri și pentru a încerca să ofere soluții pentru a combate excluziunea socială 

a tuturor tipurilor de grupuri dezavantajate și pentru a crea o societate mai unită. În plus, sunt incluse clipuri 

video educative privind antreprenoriatul și sfaturi utile despre cum să devii un antreprenor de succes. 

 

În urma informațiilor de mai sus, cursantul a putut trece în revistă în mod clar provocările existente și 

competențele necesare ale întreprinzătorilor romani. Un capitol axat pe conștientizarea și ajutarea 

persoanelor ROMA sau non ROMA să înțeleagă provocările existente și ce abilități sunt necesare pentru a 

depăși aceste provocări și pentru a face o intrare dinamică în lumea antreprenorială. 

 

În urma etapelor anterioare sunt oferite câteva instrumente utile, TEMPLATE-URI (şabloane) necesare fiecărui 

antreprenor cu instrucțiuni de bună utilizare a acestora care acoperă mai multe domenii ale unei afaceri 

(aspecte financiare, planuri de lucru, planuri de marketing) 

 

Un alt instrument util pe care l-ați putea găsi în cadrul acestui set de instrumente este un GLOSAR cu termeni 

necesari și frecvent utilizați în lumea antreprenorială, cu exemple pentru o mai bună înțelegere a conceptului 

fiecărui termen. 
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1. BUNE PRACTICI 

 

 

 

În această secțiune puteți găsi două bune practici din țările partenere care indică unele inițiative din regiunile 

lor, care ar putea fi folosite ca un bun exemplu, pentru a motiva noii antreprenori și pentru a-i ajuta să își 

extindă oportunitățile de a-și lansa propria idee. 

 

 

 

 

Ţară: România 

Numele Bunei Practici: MamaPan 

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect existent  

 

              https://mamapan.ro/ 

 

Brutăria MamaPan este o afacere socială lansată în noiembrie 2015, care le permite femeilor din grupuri 

vulnerabile să lucreze și să aducă pe piață produse sănătoase și autentice. Organizația se concentrează pe 

mamele singure sau pe mamele cu trei sau mai mulți copii minori în întreținere. 

Pe lângă sprijinul oferit grupului vulnerabil pe care îl vizează, MamaPan oferă în mod constant produse 

gratuite familiilor aflate în dificultate. Mai mult decât atât, persoanele fizice sau companiile pot oferi 

produse celor nevoiași prin intermediul site-ului MamaPan, plasând o comandă, iar apoi compania va livra 

produsele la adresa lor. 

De la înființare, brutăria a organizat peste 100 de ateliere cu copiii, arătându-le cum se face pâinea într-o 

brutărie artizanală, a participat la peste 50 de târguri în care și-a prezentat activitatea și a reușit să ofere 

un loc de muncă pentru peste 11 mame singure sau cu peste 3 copii. 

 

Cum și de ce a fost dezvoltată ideea 

Această întreprindere socială a fost dezvoltată ca urmare a nevoii apărute de a ajuta grupurile vulnerabile, 

în special femeile, deoarece în România există multe familii care trăiesc sub pragul sărăciei. 

 

 

Când şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Această întreprindere socială a fost dezvoltată ca urmare a nevoii apărute de a ajuta grupurile vulnerabile, 

în special femeile, deoarece în România există multe familii care trăiesc sub pragul sărăciei. 

 

 

Numele Bunei Practici: Brutaria Concordia 

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect Existent  

 

             http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala 

 

Brutăria Concordia, o afacere socială de succes în România, face parte din Concordia România și a fost 

înființată ca o formă de sustenabilitate pentru alte proiecte sociale dezvoltate de organizație. 

Prin vânzarea produselor de panificație și patiserie, tinerii din grupurile vulnerabile participă la cursurile de 

panificație organizate de Școala de Meserii, un program al Centrului pentru Educație și Formare Profesională 

CONCORDIA. 

Anual, 40 de tineri din grupuri vulnerabile beneficiază de formare profesională în cadrul Brutăria CONCORDIA, 

ale cărei principii combină incluziunea socială, alimentația sănătoasă și colaborarea cu parteneri deschiși 

pentru susținerea cauzelor sociale. 

 

 

https://mamapan.ro/
http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala
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Când şi de ce a fost dezvoltată ideea 

În România, există multe familii cu copii care trăiesc pe străzi și care au nevoie de reintegrare socială. 

Deoarece nu există sprijin suficient pentru a asigura incluziunea socială a acestor familii, Brutăria CONCORDIA 

a fost dezvoltată pentru a oferi oportunități de angajare pentru cei mai buni elevi de la Școala Profesională 

CONCORDIA. Elevii sunt tineri care provin din familii vulnerabile sau care nu au un cămin și care luptă pentru 

incluziune socială. 

 

 

 

 
 

Ţară: Bulgaria 

Numele Bunei Practici: Întreprinderea socială "Pchela"- producție de miere de la familiile de romi 

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect existent 

 

Asociaţia "Nov Pat" este o organizație de romi care dezvoltă proiectul "Pchela" în municipiul Hayredin - cea 

mai săracă regiune din UE și cu cel mai mare șomaj din Bulgaria. Scopul proiectului este de a oferi oportunități 

de calificare profesională și de a încuraja incluziunea romilor în comunitatea locală prin crearea de locuri de 

muncă. Primul pas de integrare constă în dezvoltarea și consolidarea încrederii în capacitățile oamenilor și 

în modul în care rezultatele muncii lor pot aduce beneficii societății. 

Participanții învață cum să dobândească obiceiuri de lucru și competențe în apicultură, în timp ce cei mai 

motivați primesc stupi și îndrumare pentru construirea propriilor ferme apicole, iar alții sunt angajați ca 

apicultori în cadrul întreprinderii sociale. 

 

Când şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Asociația a fost înființată în ideea de a sprijini și de a oferi servicii sociale romilor și altor grupuri vulnerabile 

din nord-vestul Bulgariei. În 2008, Asociația a primit un proiect din partea Ministerului bulgar al Muncii și 

Politicii Sociale, în ideea de a înființa o întreprindere socială. 

 

Numele Bunei Practici: Oferirea de sprijin și oportunități de angajare în industria de cusut pentru 

persoanele de etnie romă din municipiul Pleven 

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Obţinut prin interviu 

 

Scopul inițiativei este de a sprijini și de a oferi oportunități de angajare romilor din municipiul Pleven. În 

două sate mici din jurul Plevenului, există magazine de cusut care vizează persoanele dezavantajate de etnie 

romă, oferă oportunități de muncă și asigură transportul la locul de muncă și acasă al muncitorilor. În 

apropierea locului de muncă, există o piață specială de unde angajații pot cumpăra produse alimentare cu 

reducere. Angajatorii încurajează copiii muncitorilor să meargă la școală, iar acei copii care au performanțe 

foarte bune primesc bani suplimentari. Angajatorii monitorizează nu numai progresul copiilor la școală, ci și 

acei copii care nu merg la școală părinții lor nu primesc un salariu lunar. În regiune, romii sunt extrem de 

fericiți de această oportunitate și chiar îi încurajează pe alți romi să înceapă să lucreze în industria de cusut. 

 

Când şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Angajatorii care oferă acest sprijin sunt persoane de etnie romă care cunosc foarte bine dificultățile și 

provocările cu care se confruntă romii. Oferindu-le oportunități de angajare și sprijinindu-le familia, 

angajatorii urmăresc să realizeze incluziunea și integrarea deplină a romilor. 
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Ţară: Grecia  

Numele bunei practici: Social Enterprise “HEROMACT”  

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect Existent 

               

              https://www.linkedin.com/company/heromact 
 

Hellenic Roma Action (HEROMACT) este o întreprindere socială înființată în 2015 din 7 antreprenori romi 

greci. Chiar și astăzi acești 7 oameni sunt pilonul principal al organizației. Această organizație se străduiește 

să construiască punți care să faciliteze coexistența tuturor grupurilor sociale. Primul pas a fost identificarea, 

înregistrarea și creșterea gradului de conștientizare a romilor care au absolvit studiile postliceale sau 

superioare. În acest fel, vor reuși să răstoarne stereotipul „romilor needucați”, în timp ce oamenii de știință 

romi se vor putea organiza pentru a sparge excluziunea socială. La început, obiectivul a fost înregistrarea să 

se facă la nivel național. Cu toate acestea, finanțarea asigurată nu a permis HEROMACT să facă acest lucru. 

Astfel, programul a fost limitat la trei regiuni, Macedonia Centrală, Tesalia și Attica, deoarece acolo este o 

mare concentrare, iar datele pe care le-au cules au fost și mai bune decât cele așteptate. Aceștia rămân 

activi la toate acțiunile și au fost implicați în proiectul pilot Monitorul civil al romilor (RCM) și au elaborat și 

coordonat rapoarte de monitorizare privind politica de incluziune a romilor în Grecia. 

 

Cum şi de ce a fost dezvoltată ideea 

The founders of this social enterprise were people that already struggled with social exclusion due to their 

origin and came with the idea of identifying the educated Roma and disseminate their evidence through social 

media, Roma communities, society itself in order to alter the perception and eliminate social exclusion. 

 

 

Numele bunei practici: Model de muncă de integrare socială prin angajare 

în sectorul agricol  

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect existent 

 

              https://www.anka.gr/index.php/el/ 

 

Asociația "Romi fără frontiere" implementează acțiuni de incluziune socială a forței de muncă și de combatere 

a sărăciei prin promovarea egalității de șanse pe piața muncii, precum și a posibilității de participare activă 

a persoanelor de etnie romă. În Tesalia, o regiune agricolă, a fost pusă în aplicare o acțiune privind 

participarea romilor în câmpul muncii. Din 2014, prin această acțiune, peste 150 de familii cu cinci și zece 

membri și-au găsit un loc de muncă. Aproximativ 750 de persoane sunt angajate în locuri de muncă sezoniere 

(cum ar fi culesul de ardei, culesul de bumbac și roșii). Ca urmare, pe de o parte, romii găsesc de lucru, iar 

pe de altă parte, fermierii găsesc lucrători. 

 

Cum şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Această asociație se concentrează pe mai multe domenii, dar a identificat o deschidere în domeniul agricol 

și a profitat de oportunitatea de a integra persoanele de etnie romă în acest proces. Aceste acțiuni sunt 

realizate cu cooperarea municipalităților și a sectoarelor agricole locale. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/heromact
https://www.anka.gr/index.php/el/
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Ţară: Spania  

Numele bunei practici: Echilibru social (dezvoltat de XES) 

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect existent 

 

             https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/ 

 

Bilanțul social este un instrument de responsabilitate și de măsurare a impactului din perspectiva socială, de 

mediu și de guvernanță. Organizațiile care fac acest lucru pot utiliza rezultatele pentru a se îmbunătăți la 

nivel intern și permit XES să dispună de date agregate privind standardele etice ale economiei solidare și ale 

pieței sociale. Bilanțul social evaluează în mod sistematic, obiectiv și periodic șase caracteristici majore ale 

oricărei companii sau entități care dorește să fie responsabilă din punct de vedere social: funcționarea 

economică și politica de profit; perspectiva de gen; echitatea și democrația internă; durabilitatea mediului; 

angajamentul social și cooperarea; și calitatea muncii. 

 

Pentru a face acest lucru, există un instrument online care oferă acces la un chestionar general care trebuie 

completat de către companie sau entitate; și, de asemenea, la patru seturi de chestionare la care pot 

răspunde în mod anonim lucrătorii, companiile și/sau utilizatorii sau clienții, partenerii și voluntarii. Cu toate 

acestea, raportul de bilanț social cu toți indicatorii calculați se obține automat. Comitetul pentru bilanț 

social evaluează fiecare raport și decide dacă entitatea obține sau nu bilanțul social XES. Indiferent de 

evaluare, toți utilizatorii bilanțului obțin un document care descrie și măsoară contribuțiile lor sociale, 

profesionale, profesionale și ecologice aduse pe parcursul unui exercițiu financiar. 

 

Realizarea bilanțului social ajută în patru moduri majore. Pe de o parte, îndeplinește două obiective 

sectoriale ale ESS: 

 

1. Recunoașterea de către administrații și cetățeni ca parte a ESS 

De la XES, se lucrează de ceva timp pentru recunoașterea și încorporarea BS în procesul decizional prin 

procesele de achiziții publice ale administrațiilor și, încetul cu încetul, deschidem o breșă. 

 

2. Faceți parte din piața socială XES și faceți vizibilă ESS 

Realizând evaluarea Bilanțului Social, atâta timp cât obțineți o evaluare pozitivă din partea Comisiei, veți 

face parte din Piața Socială, apărând în catalogul online. În plus, veți contribui, de asemenea, la a face vizibil 

întregul ESS catalan prin intermediul Raportului de stat al pieței sociale catalane pe care îl realizăm în fiecare 

an cu datele dumneavoastră agregate. 

 

Pe de altă parte, ajută entitățile în alte două aspecte: 

 

3. Autoevaluarea și îmbunătățirea continuă 

Este un instrument foarte util pentru companii și entități pentru a obține o autoevaluare periodică care 

încurajează îmbunătățirea continuă a funcționării lor interne. 

 

4. Comunicarea valorilor entității 

Infografiile și documentele de rezultate sunt elemente foarte utile pentru a comunica grafic valorile 

organizației. 

 

Cum şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Echilibru social a fost dezvoltat pentru a sprijini organizațiile să se îmbunătățească pe plan intern în cadrul 

SSE și, de asemenea, ca mijloc de transparență. 

 

 

 

 

https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/
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Numele bunei practici: Harta Pam a Pam (dezvoltat de Setem)  

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect existent 

 

              https://pamapam.org/ca/ 

 

Pam a Pam este un instrument colectiv care arată că există o economie în serviciul oamenilor din Catalonia 

și invită pe toată lumea să participe. O persoană poate face acest lucru în calitate de utilizator, căutând pe 

hartă inițiative în materie de hrană, locuințe, servicii, energie care vă permit să consumați în funcție de 

valorile dumneavoastră. Orice persoană poate deveni membru al comunității deschise care detectează și 

intervievează punctele care apar pe hartă. De asemenea, este posibil să se alăture ca inițiativă, să facă 

inițiativa vizibilă pe hartă și să se articuleze cu alte experiențe de economie solidară. 

Este o comunitate deschisă formată din persoane care sunt instruite în domeniul economiei sociale și solidare, 

intervievează inițiativele și le pun pe hartă pentru ca alții să le cunoască. În același timp, acest proces 

facilitează crearea de rețele între inițiative, precum și obținerea de diagnostice ale diferitelor practici 

transformative care există în Catalonia. 

Este un spațiu de învățare colectivă prin activism care facilitează consumul responsabil și consolidează 

economia socială și solidară. 

 

Cum şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Pam a Pam a luat naștere în 2013, ca răspuns la toți acei oameni care s-au adresat SETEM pentru a întreba 

cum ar putea să consume mai responsabil și să trăiască mai coerent cu valorile lor. La început a prezentat 

alternative la alimente, îmbrăcăminte și servicii bancare în orașul Barcelona. Având în vedere succesul 

propunerii, în 2014 Setem să lucreze în colaborare cu XES pentru a extinde domeniul de aplicare al Pam a 

Pam: extinde harta în întreaga Catalunia și în toate sectoarele economice. Această muncă comună permite 

ca Pam a Pam să fie instrumentul care face ca alternativele să fie vizibile pentru public și facilitează 

articularea lor în teritoriu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ţară: Ungaria 

Numele bunei practici: UCCU Roma City Walks (UCCU Foundation)  

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect existent 

 

             https://www.uccusetak.hu/en/ 
 

Misiunea lor este de a familiariza și de a apropia societatea majoritară de cultura romă. 

Fundația își desfășoară activitatea în 4 orașe, dintre care în două (Budapesta, Pécs), voluntarii lor conduc de 

câțiva ani plimbări interactive. Aceștia oferă plimbări pentru grupuri școlare, pentru reprezentanți ai 

organizațiilor naționale și internaționale, pentru ambasade, pentru companii și pentru străini, în limbile 

engleză și maghiară. Scopul lor este de a reduce concepțiile greșite și prejudecățile despre romi în societate, 

astfel încât să putem trăi într-o lume mai deschisă și mai incluzivă. Antreprenoriatul social UCCU Budapest 

Roma City Walks este o șansă de a apela la oameni care altfel nu ar putea să se întâlnească cu misiunea Uccu. 

 

Cum şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Fundația Uccu oferă elevilor din școlile primare și secundare oportunități de a se întâlni și de a discuta cu 

tineri romi. Voluntarii Uccu organizează lecții interactive cu instrumente de educație non-formală privind 

identitatea și cultura romilor, în principal pentru elevii cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani. În timpul 

sesiunilor, ne străduim ca elevii să obțină cât mai multe informații și experiențe personale despre romi și să 

fie cât mai deschiși unii față de alții și față de lumea exterioară. De aici au luat naștere plimbările prin oraș, 

pentru a aduce mai aproape de populația ne-romă părțile din orașe care au fost, din punct de vedere istoric, 

puternic legate de comunitățile rome. 

https://pamapam.org/ca/
https://www.uccusetak.hu/en/
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Numele bunei practici: Romani Design (Erika Varga, Helena Varga)  

Tip (Proiect existent / Obţinut prin interviu): Proiect Existent 

             

               https://romani.hu/en/ 
 

 

Scopul și misiunea Romani Design este de a sfida stereotipurile și prejudecățile împotriva romilor, bazându-

se în același timp pe rădăcinile estetice ale comunităților de romi și reprezentând integrarea și legăturile 

profunde ale acestora cu cultura maghiară. Ei sunt foarte dedicați responsabilității sociale. Împreună cu 

Fundația Amaro Trajo, Romani Design desfășoară importante activități educaționale și de formare pentru a 

responsabiliza tinerii și femeile de etnie romă. Este o întreprindere socială care își propune să contribuie la 

integrarea romilor. La nivel mondial, aceștia reprezintă cu mândrie cultura romă maghiară prin colecțiile și 

prezentările lor de modă. 

 

Cum şi de ce a fost dezvoltată ideea 

Romani Design, primul studio de modă pentru romi din Ungaria, a fost finanțat în 2010. Este prima marcă de 

modă romă de succes la nivel internațional. Creat de surorile rome din Ungaria, Erika Varga și Helena Varga. 

Brandul a fost inițiat ca un program de integrare a forței de muncă. Programul ajută femeile șomere care au 

fost excluse și discriminate pe piața muncii din cauza faptului că sunt de etnie romă sau a statutului lor 

familial și social. 

Programul de talente al Romani Design's ajută tinerii să se orienteze în carieră, le dezvoltă abilitățile artistice 

și creează punți între elevii romi și cei non-romi. 

 

 

https://romani.hu/en/
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2.VIDEO 

 
 
Această secțiune a fost creată pentru a pune la dispoziția antreprenorilor câteva videoclipuri existente pentru 
a le revizui, pentru a învăța și a auzi povești interesante și pentru a se inspira! Sub fiecare videoclip ați putut 
găsi un citat interesant care a fost raportat în fiecare material. Toate videoclipurile sunt în limba engleză.  
 

 
1. Cum să identificați o oportunitate de afaceri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OkNpsVMT84w 
"Afacerile de succes sunt construite pe o înțelegere profundă a clienților" 

 
 

 

2.O poveste despre economia socială și solidară 

 

 

                                                      

 

 

 

"SSE abordează cauzele profunde ale sărăciei și inegalității, creând o dezvoltare umană echitabilă și 

durabilă pentru toată lumea, peste tot." 

https://youtu.be/a6fTpAyqSpk 

https://www.youtube.com/embed/OkNpsVMT84w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/a6fTpAyqSpk?feature=oembed
https://youtu.be/a6fTpAyqSpk
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3.Cum să utilizaţi analiza SWOT 

 

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

"Fiecare organizație are nevoie de o strategie clară pentru creșterea afacerii" 

"Atunci când îți înțelegi punctele forte și punctele slabe, poți exploata cele mai relevante oportunități și 

te poți descurca în timp ce te afli în dificultate" 

 

 

4. Problema experienței pentru antreprenori 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso 

"Antreprenori romi" 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k
https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso
https://www.youtube.com/embed/EJ4uVsSqQ9k?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/iI2uJTIywso?feature=oembed
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5.20 de lucruri pe care romii s-au săturat sa le audă 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8 

"Discriminarea romilor este larg răspândită." 

 
DESRIPTIONS OF 
THE SESSIONS 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8
https://www.youtube.com/embed/2C3WETz0SN8?feature=oembed
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3. Provocări și competențe 
necesare pentru 
antreprenorii ROMI 
 
Scopul acestei secțiuni este de a oferi o înțelegere clară a provocărilor cu care se confruntă grupurile 

dezavantajate, cum ar fi comunitatea ROMA, de a crește gradul de conștientizare, de a educa și de a oferi 

soluții pentru a învinge aceste provocări și de a consolida competențele necesare. 

 

Provocările romilor 

 

În ciuda inițiativelor ambițioase care au fost puse în aplicare în ultimii ani, situația drepturilor fundamentale 

ale romilor din Uniunea Europeană (UE) rămâne profund îngrijorătoare. Discriminarea persistentă împotriva 

persoanelor rome și a altor grupuri dezavantajate s-a dovedit a fi o barieră în calea eforturilor de 

îmbunătățire a șanselor și a standardelor de viață pentru romi. 

 

Prejudecățile nu sunt singurul motiv pentru care incluziunea efectivă a persoanelor ROMA nu a reușit încă 

să se realizeze. În cadrul unui alt proiect european (O nouă intrare), a fost realizat un sondaj în țările 

partenere ale proiectului cu privire la provocările pe care le întâmpină persoanele ROMA la intrarea în lumea 

antreprenorială, potrivit experților (persoane și organizații care au cooperat cu persoanele ROMA). 

 

Majoritatea experților au menționat că principalele obstacole care împiedică persoanele de etnie romă să 

intre în antreprenoriat sunt lipsa de motivație, lipsa de interes, iar unii experți au menționat că principalele 

obstacole sunt întotdeauna lipsa de resurse financiare. 

 

Pentru a depăși cu succes obstacolele menționate mai sus, am inclus, în secțiunile anterioare ale acestui 

set de instrumente, povești (bune practici, videoclipuri) care ar putea motiva, informa și intriga grupurile 

dezavantajate să devină antreprenori activi. 

 

Alte instrumente utile pentru a spori acest scop sunt: 

 

Link-uri Descriere 

 

 

 

https://roma.entre.gr/ 

Un instrument de autoevaluare pentru potențialii antreprenori 
ROMI. Răspunzând la anumite întrebări, veți primi date privind 
eligibilitatea dumneavoastră de a deveni un antreprenor de 
succes. 

 

           
http://palpush.eu/palpushgame/ 

Jocul Antreprenoriatului - un joc dezvoltat ca parte a "Rețelei PAL pentru 
sprijinirea antreprenoriatului romilor", un alt proiect cofinanțat de 
Programul Erasmus + O abordare inovatoare în proiectarea proiectului 
include dezvoltarea și testarea jocului care va promova cunoștințele 
antreprenoriale în rândul populației rome, dar nu exclusiv. 
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Competențe transversale pentru antreprenori 

 

După cum indică aceeași cercetare (Un nou proiect de intrare), un număr mic de persoane din ROMA termină 

învățământul obligatoriu, deși acest procent crește de-a lungul anilor. Competențele dobândite în școală sunt 

caracterizate în mod obișnuit ca fiind competențe dificile. În calitate de antreprenor, probabil că va trebui 

să lucrați îndeaproape cu alții - așa că este esențial să puteți construi relații bune cu echipa, clienții, 

furnizorii, acționarii, investitorii și alte părți interesate. 

 

Trăsăturile de caracter și abilitățile interpersonale care caracterizează relațiile unei persoane cu alte 

persoane sunt caracterizate ca fiind competențe soft. La locul de muncă, competențele soft sunt considerate 

a fi o completare a competențelor hard, care se referă la cunoștințele și abilitățile profesionale ale unei 

persoane.  

Unele persoane sunt mai înzestrate în acest domeniu decât altele, dar puteți învăța și îmbunătăți aceste 

competențe. Tipurile de competențe interpersonale de care veți avea nevoie includ: 

- Leadership și motivație: Un antreprenor ar trebui să fie capabil să îi motiveze pe ceilalți, 

să împărtășească clar viziunea în echipă și să delege sarcini și sarcini de lucru altor persoane în 

funcție de abilitățile, experiența anterioară și preferințele acestora. Un lider ar trebui să inspire și 

să știe cum să lucreze îndeaproape cu ceilalți.  

- Abilități de comunicare: Așa cum am menționat mai sus, destul de importante sunt 

abilitățile de comunicare ale unui antreprenor. Trebuie să puteți comunica bine pentru a vă vinde 

viziunea asupra viitorului unei mari varietăți de audiențe, inclusiv investitorilor, potențialilor clienți 

și membrilor echipei. 

- Ascultare: O parte importantă a comunicării nu este doar capacitatea de a vă împărtăși 

ideile, ci și de a avea empatie și de a-i asculta pe ceilalți. Capacitatea dumneavoastră de a asculta 

și de a absorbi informații și opinii vă poate face să deveniți sau să vă distrugeți ca antreprenor. Partea 

de ascultare include nevoile echipei dumneavoastră, dar și feedback-ul clienților, care vă poate ajuta 

la îmbunătățirea produselor/serviciilor pe care le oferiți. 

- Relațiile personale: Conștient de sine, capabil să îți reglezi emoțiile și să răspunzi pozitiv 

la feedback sau critici. 

               ! Alte linkuri și instrumente utile 

 

 

 

Link-uri Descriere 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_36.htm Testează-ți abilitățile personale 

- Fă testul pentru a identifica 

nivelul tău de abilități personale 

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_59.htm Inteligență emoțională 

Un articol care oferă o serie de 

strategii pentru dezvoltarea 

unor atribute esențiale 
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4.Resurse  

 

 
În această secțiune vom prezenta pas cu pas care sunt cele mai importante resurse pe care trebuie să le 

folosiți odată ce vă începeți propria afacere, în ce ordine și, de asemenea, vom oferi instrucțiuni și sfaturi 

despre cum să le folosiți în mod eficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Calendar 
Social-
Media

4.Plan de lucru

3.Implementare 
financiară

2.Plan de marketing

1.Analiza competiţiei
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PASUL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propunere de vânzare SWOT. Aici puteți găsi un șablon care aplică procesul SWOT la o analiză a 

competitorilor, permițându-vă să vă comparați afacerea cu alte companii. Acestea vă permit să creați o 

analiză detaliată a concurenței cu structura cadrului SWOT. Vedeți cum se măsoară punctele forte și punctele 

slabe ale afacerii dvs., identificați ce concurenți reprezintă amenințări, vedeți ce oportunități le-ar putea 

scăpa altora și multe altele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUM SĂ 

• Atunci când vă începeți afacerea, trebuie să identificați ce oferiți în comparație cu alții și 
cum se diferențiază serviciul/produsul dvs. în termeni de calitate, preț etc. Pentru a realiza 
acest lucru, puteți realiza o analiză a competitorilor cu ajutorul tabelului de mai sus. 

• Trebuie să identificați companiile care oferă servicii/produse similare cu dumneavoastră și 
să faceți o cercetare cu privire la aceste companii (număr de angajați, informații de 
contact, locație, vânzări anuale) 

• Se va face o cercetare suplimentară în ceea ce privește calitatea, prețul, tehnicile de 
marketing pe care aceste companii le folosesc și cum puteți beneficia de tehnicile existente 
și cum puteți aplica metode îmbunătățite și inovatoare. 

• Un alt factor pe care trebuie să îl luați în considerare sunt punctele slabe și amenințările 
pe care le puteți întâlni în efortul dumneavoastră de a vă crea produsele așa cum doriți. 

• Completarea șablonului de mai sus vă va ajuta să aveți o imagine clară asupra situației dvs., 
cum să vă îmbunătățiți, ce obstacole aveți și cum să le depășiți. 
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PASUL 2 

 

 

 

 

 

 

 
2.Plan de Marketing. Un alt instrument util pe care l-ați putea găsi este planul de marketing. Fiecare 
companie trebuie să realizeze un MP pentru a-și atinge grupul țintă și am adunat toate informațiile necesare 
pentru ca dumneavoastră să aflați pașii de urmat pentru a realiza acest lucru. Vă rugăm să analizați 
obiectivele de învățare ale prezentării. 

 
 

 

 

 

STEP 4 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
PASUL 3 
 
 
 
 
 
 
 
3. Șablonul fluxului de numerar. Fluxul de numerar reprezintă banii câștigați sau cheltuiți din investițiile 
pe care le face compania dumneavoastră, cum ar fi achiziționarea de echipamente sau investițiile în alte 
companii. Situația proiectată a fluxurilor de numerar poate permite managerului financiar să planifice 
achiziția și utilizarea numerarului, astfel încât să se obțină costuri financiare minime și o poziție financiară 
solidă. Ajută conducerea să evalueze capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile, adică plata creditorilor, 
rambursarea împrumuturilor bancare, plata dobânzilor, a impozitelor și a dividendelor. În acest șablon veți 
găsi un calendar și instrucțiuni privind modul de completare a acestuia pentru a ține un management financiar 
și a organiza toate obligațiile. 
 

Continuati cu planul 
de marketing 
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STEP 4 
 
 
 
 
 
 
4.Planificatoare de lucru. Acest șablon este util pentru toate tipurile de antreprenori. Primul lucru pe care 
trebuie să-l faceți este să scrieți toate activitățile care trebuie implementate zilnic. Sarcini prioritare, 
întâlniri programate, memento-uri importante. Este important să decideți toate activitățile cu o zi înainte, 
pentru a vă începe ziua știind ce aveți de făcut. Această acțiune vă va ajuta să rămâneți calm și organizat.  
Următorul pas este să faceți programul săptămânal. Atunci când aveți multe informații și sarcini cu termene 
limită, trebuie să descrieți cele mai importante activități într-un planificator săptămânal, pentru a evita să 
ratați orice termen limită, întâlniri.  
Al treilea pas include un calendar pe 12 luni. În calitate de antreprenor, aveți o viziune comună și trebuie să 
vă reamintiți să o realizați prin stabilirea unui termen limită de un an pentru a atinge anumite obiective. 
Toate aceste activități sunt semnificative pentru a dezvolta o imagine profesională ca antreprenor și pentru 
a rămâne bine organizat. Vă rugăm să vedeți mai jos formele șablonului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Tabel 3                                                               Tabel 4 
 
 
 

CUM SĂ 
- Acest șablon vă va ajuta să vă 

aranjați toate cheltuielile și 
profiturile. 

- Trebuie să scrieți suma 
existentă pe care o aveți, 
suma preconizată și toate 
cheltuielile și să actualizați 
documentul atunci când apar 
informații noi. 

 
! Instrucțiuni mai detaliate puteți 
găsi în documentul CASH FLOW 
TEMPLATE (Model de flux de 
numerar). 

                         Table 2 
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PASUL 5 

 
 
 
 
 
 
 

5. Calendar de conţinut pentru social media. Pe lângă activitățile care trebuie implementate, destul de 
importante sunt activitățile de diseminare. Dacă doriți să vă apropiați de oameni la o scară mai mare, trebuie 
să creați un program pe care să țineți toate activitățile de diseminare, cum ar fi postările pe rețelele de 
socializare, pe site-ul companiei, comunicarea cu părțile interesate etc. Va trebui să creați un tipar cu privire 
la frecvența cu care faceți aceste activități, iar aceste modele vă vor ajuta să țineți evidența și să rămâneți 
organizat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6 

  Tabel 5 



 
 

20  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7 
 

 
 

CUM SĂ 
 

• Planificați-vă activitățile de diseminare pe o 
bază lunară. 

• Folosiți culori diferite, așa cum se arată în 
tabelul 6, pentru a diferenția activitățile, pentru 
o revizuire mai ușoară. 
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Tabel 8 
 

CUM SĂ 

• - Tabelele 7 și 8 se referă la fiecare dintre mediile de socializare pe care le utilizați 
pentru compania dumneavoastră. (FB, Instagram, Twitter). Este o modalitate excelentă 
de a vă organiza activitățile separat și apoi ca un întreg.  
 

 



 
 

 

 5.GLOSAR 
 

Această secțiune a fost creată cu scopul de a explica și de a prezenta tinerilor întreprinzători termenii pe 

care aceștia îi vor întâlni pe măsură ce avansează în universul antreprenorial și care îi vor ajuta să înțeleagă 

mai bine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A 

Acoperirea riscurilor O acoperire împotriva 

riscurilor este o investiție 

menită să reducă riscul unor 

fluctuații negative ale 

prețului unui activ. În mod 

normal, o acoperire constă în 

luarea unei poziții de 

compensare într-un titlu de 

valoare conex. 

Investitorii și 

administratorii de 

fonduri utilizează 

practici de acoperire 

împotriva riscurilor 

pentru a-și reduce și 

controla expunerea la 

riscuri. Pentru o 

acoperire adecvată în 

lumea investițiilor, 

trebuie să se utilizeze 

diferite instrumente 

într-un mod strategic 

pentru a compensa 

riscul unor mișcări 

negative ale prețurilor 

pe piață. 

https://www.investo

pedia.com/terms/h/

hedge.asp 

Analiză a 

rapoartelor 

Analiza rapoartelor compară 

datele din situațiile 

financiare ale unei companii 

pentru a dezvălui informații 

privind profitabilitatea, 

lichiditatea, eficiența 

operațională și 

solvabilitatea. 

Analiza rapoartelor 

poate marca modul în 

care o companie se 

comportă în timp, 

comparând în același 

timp o companie cu o 

alta din aceeași 

industrie sau sector. 

https://www.investo

pedia.com/terms/r/

ratioanalysis.asp 

Angajamentul față 

de comunitate 

Înrădăcinarea teritorială 
adaptarea inițiativelor la 
realitățile teritoriilor și la 
contribuția pe care acestea o 
aduc la mediul lor cel mai 
apropiat. În cadrul fiecărei 
inițiative, conceptul de 

Angajamentul față de 

comunitatea locală, 

consolidând rețeaua 

dintre diferite 

organizații pentru a 

construi o activitate sau 

https://pamapam.or

g/ca/criteris/ 

https://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp
https://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp
https://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/ratioanalysis.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/ratioanalysis.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/ratioanalysis.asp


 
 

 

teritoriu poate varia în 
funcție de scara la care 
aceasta furnizează servicii. 

un serviciu comun. 

Asociere în 

participație 

O asociere în participațiune 

este un acord de cooperare 

între două sau mai multe 

entități comerciale, adesea 

în scopul demarării unei noi 

activități comerciale. 

Fiecare entitate contribuie 

cu active la asocierea în 

participație și convine asupra 

modului de repartizare a 

veniturilor și cheltuielilor. 

O asociere în 

participațiune poate 

implica două companii 

cu domenii de expertiză 

diferite care lucrează 

împreună pentru a crea 

un nou produs sau a 

furniza un nou serviciu. 

https://www.thebal

ancesmb.com/what-

is-a-joint-venture-

and-how-does-it-

work-397540 

B 

Bilanţ contabil 
 

Rezumă activele, pasivele și 

capitalurile proprii ale unei 

companii la un anumit 

moment în timp 

Bilanțul este unul dintre 

documentele 

fundamentale care 

alcătuiesc situațiile 

financiare ale unei 

companii. 

https://www.bdc.c

a/en/articles-

tools/entrepreneur

-toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pa

ges/balance-

sheet.aspx 

 

C 

Comerţ Electronic 
 

Procesul de cumpărare, 

vânzare sau schimb de 

produse și servicii pe cale 

electronică, de obicei prin 

intermediul internetului. 

Comerțul electronic 

oferă multe avantaje 

pentru companii, 

deoarece nu are ore de 

lucru, ceea ce înseamnă 

că un magazin online 

poate vinde non-stop 

vizitatorilor site-ului. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/e-commerce.aspx 

Cota de piață Cota de piață înseamnă 

cotele de vânzări efective 

(fie în cantitate 

vândute sau volum în dolari) 

pentru un produs într-o 

anumită perioadă și într-o 

anumit 

zonă geografică. 

Compania noastră are o 

cotă de piață de 24%. 

Lee G. Cooper, 

Masao Nakanishi: 

Market-Share 

Analysis, 2010 

D 

Diligența necesară Diligența necesară este o 

investigație, un audit sau o 

analiză efectuată pentru a 

confirma faptele unei 

chestiuni care face obiectul 

unei analize. În lumea 

financiară, due diligence 

presupune o examinare a 

documentelor financiare 

Investitorul individual 

poate efectua o 

verificare prealabilă a 

oricărei acțiuni folosind 

informații publice ușor 

accesibile. 

https://www.investo

pedia.com/terms/d/

duediligence.asp 

https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp


 
 

 

înainte de a încheia o 

tranzacție propusă cu o altă 

parte. 

Drepturi de 

autor 

 

Dreptul de autor, un termen 
care este asociat mai 
degrabă cu scriitorii și 
producătorii de muzică, este 
o formă de protecție pentru 
operele literare, științifice și 
artistice publicate și 
nepublicate pe care o 
întreprindere le poate crea 
pentru a le asocia sau 
promova produsul sau marca 
sa. 

 

Legislația 

tradițională privind 

dreptul de autor a 

fost concepută 

pentru a se ocupa în 

primul rând de 

crearea, distribuirea 

și vânzarea de opere 

protejate în copii 

tangibile. 

https://www.telsec.

net/an-

entrepreneurs-

glossary-to-some-

common-business-

terms/ 

E 

Economia circulară Aceasta urmărește trecerea 

de la o economie liniară 

(produce, folosește și 

aruncă) la o economie în 

care cuvântul rezidual 

dispare. Economia circulară 

este considerată a fi 

intersecția dintre aspectele 

de mediu și cele economice 

Rezultatele 

produselor/serviciilor 

noastre sunt folosite 

pentru a face compost 

și apoi sunt folosite 

pentru a regenera 

pământul, cumpărând 

produse care sunt 

necesare; 

https://ajuntament.

barcelona.cat/lafabr

icadelsol/es/content

/economia-circular-2 

F 

Factor cheie de 

succes 

Factorii cheie de succes (sau 

CSF) sunt strategii de afaceri 

care sunt esențiale pentru o 

relație de succes cu clienții 

dumneavoastră. 

Factorii cheie de succes 

sunt stabiliți în funcție 

de nevoile și 

preferințele pieței și 

ale clienților 

dumneavoastră, nu de 

afacerea 

dumneavoastră. Cu 

toate acestea, 

consumatorii nu vă vor 

spune care sunt acești 

factori de succes ai 

succesului. 

https://www.thebal

ancesmb.com/what-

are-key-success-

factors-2295508 

 

Fluxul de numerar Măsoară cât încasează o 

companie în raport cu cât 

cheltuiește. Mai mulți bani 

intrați decât ieșiți înseamnă 

un flux de numerar pozitiv. 

Fluxul de numerar este 

negativ dacă este adevărat 

contrariul. 

O afacere este 

considerată prosperă 

atunci când fluxul său 

de numerar este pozitiv 

pentru o perioadă 

îndelungată. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/cash-flow.aspx 

 

Franciză O franciză (sau franciza) este 

o metodă de distribuire a 

produselor sau serviciilor 

care implică un francizor, 

care stabilește marca 

comercială sau numele 

comercial al mărcii și un 

sistem de afaceri, și un 

Într-o franciză în format 
business, francizorul 
pune la dispoziția 
francizatului nu doar 
numele său comercial, 
produsele și serviciile, 
ci și un întreg sistem de 
operare a afacerii. 

https://www.franchi

se.org/faqs/basics/

what-is-a-franchise 
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francizat, care plătește o 

redevență și adesea o taxă 

inițială pentru dreptul de a 

face afaceri sub numele și 

sistemul francizorului. Din 

punct de vedere tehnic, 

contractul care leagă cele 

două părți este "franciza", 

dar acest termen se referă 

mai degrabă la afacerea 

reală pe care o exploatează 

francizatul. 

G 

H 

I 

Idee de afaceri 
 

O companie de succes va 

începe cu o idee de afaceri 

convingătoare. De obicei, 

ideea va implica un produs 

sau un serviciu care va fi 

schimbat în schimbul unor 

sume de bani. 

Alegerea unei idei bune 

de afaceri este 

esențială pentru a reuși 

în afaceri. 

https://creativespa

rk-bigidea.uk/wp-

content/uploads/2

019/04/entreprene

urship-glossary.pdf 

 

Inovare Inovarea este, în esență, un 

instrument cu ajutorul căruia 

întreprinzătorii folosesc 

schimbările care apar în 

mediul de afaceri ca pe o 

oportunitate pentru o 

afacere sau un serviciu 

diferit. 

Inovarea este o 

componentă cheie a 

avantajului competitiv 

al acestei companii. 

Peter Drucker, 1985, 

Innovation and 

Entrepreneurship 

Intercooperare Colaborarea cu alte inițiative 

SSE, promovând construcția 

pieței sociale: se stabilește 

un circuit economic și de 

satisfacere a nevoilor în care 

toate domeniile (producție, 

distribuție, consum, 

finanțare) acționează în 

conformitate cu principiile 

SSE. 

Colaborarea dintre 

societățile care 

promovează ESS, 

cumpărarea și vânzarea 

de produse sau servicii 

între 

organizații/societăți. 

https://pamapam.or

g/ca/criteris/ 

Întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM) 

IMM-urile sunt întreprinderi 

cu mai puțin de 250 de 

angajați și cu o cifră de 

afaceri mai mică de 50 de 

milioane de lire sterline. 

Principalii factori care 

determină dacă o 

întreprindere este un 

IMM sunt: numărul de 

angajați; fie cifra de 

afaceri, fie totalul 

bilanțului. 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 
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K 

L 

Lanț de 

aprovizionare global 

"Globalizarea" prin 

intermediul lanțurilor de 

aprovizionare globale 

contribuie la facilitarea 

intrării pe noi piețe, permite 

creșterea afacerilor și oferă 

firmelor acces la noi 

tehnologii prin parteneriate 

cu firme străine. 

Managementul lanțului 

global de aprovizionare 

implică planificarea 

modului în care întregul 

lanț de aprovizionare va 

funcționa ca un întreg 

integrat, cu scopul de a 

genera un nivel optim 

de servicii pentru 

clienți, fiind în același 

timp cât mai eficient 

din punct de vedere al 

costurilor. 

http://www.tradere

ady.ca/2017/topics/

supply-chain-

management/global-

supply-chain-

management/ 

Logistică 
 

Practica de coordonare a 

proceselor și de gestionare a 

materialelor pentru a crea 

produse sau servicii și a le 

vinde clienților. 

Logistica include 

materiale și bunuri 

fizice, precum și 

coordonarea și 

gestionarea datelor. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/logistics.aspx 

M 

Marcă (Folosit în 
limba română 
adeseori drept 
‘Brand’) 
 

Se referă la cuvintele și 

simbolurile, cum ar fi 

numele, sigla și sloganul, 

care reprezintă identitatea 

unei întreprinderi. 

Nike este un campion în 

construirea de branduri. 
https://creativespa

rk-bigidea.uk/wp-

content/uploads/2

019/04/entreprene

urship-glossary.pdf 

 

Marja de profit 
 

Marja de profit este un 

raport între profitul unei 

companii (vânzările minus 

toate cheltuielile) împărțit la 

veniturile sale. Raportul 

marjei de profit compară 

profitul cu vânzările și vă 

spune cât de bine își 

gestionează compania 

finanțele în general. Ea este 

întotdeauna exprimată ca 

procent. 

Trebuie să creștem 

marja de profit cu 5% în 

trimestrul următor. 

https://www.thebalan

ce.com/profit-margin-

types-calculation-

3305879 

 

Marketing direct Comunică direct cu un 

potențial client prin e-mail, 

apeluri telefonice sau alte 

canale. Include mesaje 

personalizate care invită 

destinatarul să sune la un 

număr de telefon, să viziteze 

un site web. 

Marketingul direct 

vizează anumiți clienți 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/direct-

marketing.aspx 
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Mixul de marketing Combinația de produse, 

prețuri, locuri și promoții pe 

care o folosește pentru a se 

diferenția de concurență. 

Mixul de marketing este 

un model de bază 

pentru afaceri, 

deoarece stabilește 

tacticile pe care o 

companie le folosește 

pentru a-și promova 

marca sau produsul pe 

piață. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/marketing-

mix.aspx 

 

P 

Personal 

Development 

Luând în considerare nevoile 

generale ale persoanelor 

care fac parte din ea și 

încercând să ofere un 

răspuns din domeniul muncii, 

participării și îngrijirii. 

Valoarea îngrijirii pentru 

persoanele care lucrează sau 

participă la inițiativă, 

precum și mecanismele care 

fac posibilă reconcilierea 

vieții personale cu munca sau 

modul în care sunt tratate 

emoțiile. Luarea în 

considerare a 

coresponsabilității pentru a 

fi transformatoare: 

capacitatea, empatia și 

disponibilitatea de a-și 

asuma în mod colectiv, cu 

consecințele economice pe 

care le presupune inițiativa, 

nevoile individuale. 

Promovarea training-

urilor echipei noastre și 

crearea unui loc sigur 

pentru echipă. 

https://pamapam.org/

ca/criteris/ 

 

Plan de Afaceri Descrie direcția și strategia 

unei companii. În special, 

identifică clienții-țintă ai 

unei companii, nevoile 

acestora, descrie produsele 

și serviciile pe care compania 

le oferă clienților. 

Planul de afaceri se 

bazează pe cunoașterea 

soluțiilor pe care le 

doresc clienții și pe 

modul în care aceștia le 

vor utiliza. 

https://www.bdc.c

a/en/articles-

tools/entrepreneur

-toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pa

ges/business-

plan.aspx 

 

Plan de marketing 
 

Planificarea operațiunilor de 

marketing este un proces 

complex care ghidează 

întreprinderea în vederea 

atingerii obiectivelor sale de 

marketing folosind resursele 

de marketing disponibile. 

Am găsit cel mai bun 

segment de piață în 

grupa de vârstă 20-40 

de ani a persoanelor 

interesate de 

meditație, în capitala 

României. 

https://www.syndic

ateroom.com/learn/

glossary/marketing-

plan 

 

Poziţionare 
strategica 
 

Poziționarea strategică este 

un instrument strategic 

folosit de companii pentru a 

se diferenția de concurenții 

consacrați sau potențiali. 

Trebuie să adoptăm o 

poziție strategică 

diferită din cauza 

concurenței puternice 

de pe piață 

Porter, M. E., 1990, 

The Competitive 

Advantage of Nations 

Poziționarea pe Modul în care o întreprindere Obiectivul poziționării https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-
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piață își prezintă 

produsele/serviciile în raport 

cu concurenții săi, de 

calitate superioară, mai 

ieftine etc. 

pe piață este de a 

stabili imaginea sau 

identitatea unei mărci. 

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 

 

Previziuni privind 

fluxul de numerar 

O estimare a sumei de bani 

pe care o întreprindere o va 

cheltui și o va primi într-o 

anumită perioadă de timp 

(de obicei un an). 

Pentru a prezice poziția 

financiară viitoare a 

organizației, voi folosi o 

prognoză a fluxurilor de 

numerar. 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 

 

Proprietate 
intelectuală 
 

O invenție protejată, operele 

literare și artistice, 

simbolurile de design, 

numele și imaginile utilizate 

în afaceri 

Proprietatea 

intelectuală poate fi 

reprezentată de 

brevete, desene și 

modele industriale, 

mărci comerciale, 

drepturi de autor și 

multe altele. 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pag

es/intellectual-

property.aspx 

Publicitate 
 

O prezentare care atrage 

atenția pe orice suport și 

care servește în mod obișnuit 

funcției de marketing de a 

convinge consumatorii să 

cumpere un produs/serviciu, 

dar care poate avea și rolul 

de a crește sau de a menține 

gradul de conștientizare a 

unei mărci și a valorilor 

distinctive cu care aceasta 

încearcă să se alieze (parte a 

modului în care o marcă este 

poziționată față de rivalii 

săi: a se vedea poziționarea 

mărcii). În ceea ce privește 

funcțiile de comunicare, deși 

reclama este în primul rând 

un gen persuasiv, reclamele 

nu se limitează la scopuri 

comerciale (de exemplu, 

reclamele politice); ele pot 

fi, de asemenea, informative 

(în special în reclamele 

organismelor publice) și, în 

contextul aglomerării de 

cereri concurente de 

atenție, ele caută adesea să 

fie distractive. A se vedea, 

de asemenea, above-the-

line; apeluri publicitare; 

formate publicitare; 

publicitate 

Obiectivele dvs. de 

publicitate ar trebui să 

fie stabilite în planul 

dvs. de afaceri. 

https://www.oxfor

dreference.com/vi

ew/10.1093/oi/aut

hority.2011093015

1153571 

R 

Rată de schimb 

 

Indică cât costă să cumperi 

unități dintr-o monedă 

folosind o monedă diferită. 

De exemplu, cursul de 

schimb al euro este de 

0,825. Aceasta 

înseamnă că 1 dolar 

https://www.bdc.ca

/en/articles-

tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-
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american poate fi 

schimbat pentru 0,825 

de euro. 

guides/glossary/pag

es/exchange-

rate.aspx 

 

Responsabilitate 

socială corporativă 

Responsabilitatea socială a 

întreprinderilor (RSI) este un 

model de afaceri 

autoreglementat care ajută o 

companie să fie responsabilă 

din punct de vedere social 

față de ea însăși, față de 

părțile interesate și față de 

public. Prin practicarea 

responsabilității sociale 

corporative, numită și 

cetățenie corporativă, 

companiile pot fi conștiente 

de impactul pe care îl au 

asupra tuturor aspectelor 

societății, inclusiv asupra 

mediului economic, social și 

de mediu. 

Clienții companiei X au 

o percepție bună a 

imaginii acesteia 

datorită campaniilor de 

CSR dezvoltate de 

companie 

https://www.investo

pedia.com/terms/c/

corp-social-

responsibility.asp" 

Reţea de afaceri 
 

Rețeaua de afaceri este 
procesul de stabilire a unei 
relații reciproc avantajoase 
cu alți oameni de afaceri și 
potențiali clienți sau clienți. 
Beneficiile rețelelor de 
afaceri sunt câștigurile 
intangibile obținute prin 
comunicarea cu alți 
profesioniști din industria 
dumneavoastră sau care au 
legătură cu aceasta. 
 

Rețeaua de afaceri este 

un termen care se 

referă la întâlnirea cu 

alți proprietari de 

afaceri, potențiali 

furnizori sau alți 

profesioniști care au 

experiență în afaceri - 

pentru a vă ajuta să vă 

dezvoltați afacerea. 

https://www.thebala

ncesmb.com/what-

is-business-

networking-and-

what-are-the-

benefits-2947183 

 

S 

Segmentarea pieței Segmentarea pieței este un 

termen de marketing care se 

referă la agregarea 

cumpărătorilor potențiali în 

grupuri sau segmente cu 

nevoi comune și care răspund 

în mod similar la o acțiune 

de marketing. Segmentarea 

pieței permite companiilor să 

se adreseze unor categorii 

diferite de consumatori care 

percep în mod diferit 

valoarea totală a anumitor 

produse și servicii. 

Am găsit cel mai bun 

segment de piață în 

grupa de vârstă 20-40 

de ani a persoanelor 

interesate de 

meditație, în capitala 

României. 

https://www.investo

pedia.com/terms/m

/marketsegmentatio

n.asp 

 

SEO 
 

SEO este o abreviere de la 

Search Engine Optimization 

(optimizare pentru 

motoarele de căutare) care 

descrie metodele utilizate 

pentru a obține o poziționare 

mai bună a paginilor atunci 

când se utilizează un termen 

de căutare într-un motor de 

O companie SEO oferă 

servicii de optimizare a 

motoarelor de căutare 

pentru întreprinderi 

pentru a le ajuta să își 

îmbunătățească 

vizibilitatea online. 

https://blog.theentr

epreneursadvisor.co

m/coachs-

corner/glossary-for-

entrepreneurs-and-

micro-

enterprises/#Copyrig

hts 

 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights
https://blog.theentrepreneursadvisor.com/coachs-corner/glossary-for-entrepreneurs-and-micro-enterprises/#Copyrights


 
 

 

căutare. Teoria este că, cu 

cât site-ul web apare mai sus 

pe o listă de pagini, cu atât 

mai mulți vizitatori va 

atrage. 

Start Up 
 

O întreprindere nou 

înființată este definită ca 

fiind o întreprindere nouă 

care nu a obținut încă un 

flux de numerar pozitiv 

durabil sau care funcționează 

de puțin timp. 

Susținerea efortului 

într-un start-up este 

deosebit de dificilă din 

cauza ratelor ridicate 

de eșec și a rezultatelor 

incerte. 

https://blog.theentr

epreneursadvisor.co

m/coachs-

corner/glossary-for-

entrepreneurs-and-

micro-

enterprises/#Copyrig

hts 

 

T 

TERMEN DEFINIŢIE EXEMPLU REFERINŢĂ 

Tracţiune 
 

Interesul sau sprijinul pe 

care clienții îl acordă unui 

produs sau serviciu 

Atunci când lipsește 

tracțiunea, vânzările se 

opresc și baza de clienți 

se diminuează, 

indiferent de efortul 

depus în întreprindere. 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 

 

Transparenţă 
 

Posibilitatea ca informațiile 

reale ale unei companii, ale 

unui guvern sau ale unei 

organizații să poată fi 

consultate de către diferiții 

subiecți afectați de aceasta, 

astfel încât aceștia să poată 

lua decizii în cunoștință de 

cauză, fără asimetrie 

informațională. 

Vizualizarea memoriei 

economice și tehnice pe 

site-ul web; statutul 

companiilor; 

http://www.oecd.or

g/acerca/ 

 

V 

Variabilitatea 
costurilor 

Costuri care variază în 

funcție de nivelul vânzărilor 

unei întreprinderi. 

Printre exemplele de 

costuri variabile se 

numără forța de muncă 

și costul materiilor 

prime. 

https://creativespar

k-bigidea.uk/wp-

content/uploads/201

9/04/entrepreneursh

ip-glossary.pdf 
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