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1. Antreprenoriatul se invata doar intr-un singur mod: facand 

Este adevarat, o suma de competente si abilitati legate de antreprenoriat se dobandesc in urma unor 
cursuri sau seminarii specifice. Este, de asemenea, adevarat ca in ultimii ani s-a inteles necesitatea de a 
introduce cursuri de cultura antreprenoriala inca din programele scolare, pentru a invata copiii si tinerii inca 
de mici sa aiba initiativa, incredere, sa fie proactivi si inovativi in gandire. 
Dar in aceeasi masura, este adevarat ca faptul de a conduce un business, de a raspunde provocarilor, de a 
veni cu solutii, se invata doar cand suntem pusi fata in fata cu acele provocari, dificultati, adica doar atunci 
cand facem acele lucruri. 
Cultura antreprenoriala nu se invata numai din carti, ci prin asa-numitul proces de invatare activa learning-
by-doing („invatam facand” sau „invatare prin actiune”). Primul pas in metodologiile active de invatare este 
sa observi pe cineva care deja face acel lucru, urmand ca mai apoi sa pui in aplicare la randul tau toate sau 
o parte dintre lucrurile astfel insusite. 
Astfel, initiative precum acest „job shadowing” vin in intampinarea viitorilor antreprenori, punandu-i in 
contact cu alti antreprenori si specialisti, ceea ce le permite sa observe situatii si sa afle probleme de care 
poate la randul lor se vor izbi si ei, dar avand in plus avantajul unor solutii gasite de altcineva inaintea lor. 
 

2. Antreprenoriatul este, prin vocatie, o activitate deschisa spre lumea exterioara 

Antreprenoriatul nu se desfasoara intre patru pereti, ci se desfasoara prin contacte cu lumea exterioara. 
Pentru ca antreprenorul sa-si faca o idee despre ceea ce va trebui sa infrunte, trebuie sa aiba posibilitatea 
de interactiune cu lumea „din afara” business-ului sau: cu lumea exterioara si cu piata, inclusiv prin vizite 
„la fata locului”, si cu participarea directa a unor firme si a unor profesionisti din tesutul antreprenorial 
existent, atat cel national, local, cat si cel international. 
Sa iti aduci contributia la un proces de „crestere” a antreprenorului nu inseamna numai sa vii cu resurse 
economice, asa cum adesea suntem tentati sa credem, ci inseamna si sa ii pui la dispozitie know-how-ul 
tau, ceea ce deja au invatat alte persoane din experienta proprie si ceea ce au gasit altii ca solutii ce le-au 
permis sa-si tina in viata afacerea – lucruri ce nu au o valoare „materiala” dar sunt foarte importante. 
Inclusiv privind din optica de a invata cum sa iti obtii resurse financiare, stimulente fiscale, imprumuturi si 
investii – inseamna ca cineva sa fi fost dispus sa-ti transmita din know-how-ul sau, informatii, sugestii, 
raspunsuri la intrebari. 
 

3. Schimbul de bune practici internationale este un stimulent pentru a gasi cele mai bune solutii 

Efectul benefic al intrarii in contact cu alte realitati se poate defini ca o „contaminare pozitiva”. Aceasta 
favorizeaza difuzarea de best practices si imbunatatirea propriilor realitati la intoarcerea „acasa”. 
Schimburile culturale contribuie la stimularea unei „alfabetizari antreprenoriale”, fundamentala pentru 
viitorii antreprenori, care nu trebuie sa se uite doar in propriul teritoriu, ci in intreaga lumea. 
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4. Cultura „solutiilor gasite prin esuari repetate” imbunatateste sansele antreprenorului de a 
ramane pe piata: incercam, invatam, repetam, repornim 

Adevarul este ca nu am fost invatati sa facem fata esecului. Ideea ca, o data intalnit un esec in calea 
noastra, nu trebuie sa ne oprim ci sa continuam sa credem si sa facem sa devina realitatea ideea noastra 
(de afaceri) – este un concept de baza in educatia antreprenoriala. Aceasta ne ajuta sa crestem: sa 
experimentam, sa testam solutii, sa nu ne blocam, sa reluam, sa repornim la drum – toate aceste ne cresc 
posibilitatile de succes. Uitandu-ne la cei ce au fost inaintea noastra, generatia noastra trebuie sa invete sa 
absoarba din experienta altora, dar in acelasi timp sa experimenteze mereu noi solutii si, mai ales, sa 
foloseasca eventualele insuccese ca parghii pentru a invata, a creste, a se ridica si a merge mai departe. 
 
In cele ce urmeaza vom vedea cateva idei pe scurt, ca puncte de plecare, utile de stiut oricarui antreprenor, 
in special in contextul activitatilor de job shadows transnationale in Italia. Acestea se adreseaza 
persoanelor, de diferite varste, care au fost implicate in cadrul proiectului, au beneficiat de unul sau de mai 
multe servicii ale proiectului si care sunt interesate in aprofundarea posibilitatilor de a incepe o activitate 
pe cont propriu. 

1 ANTREPRENORIAT – INTRODUCERE SI CONTEXT 
 
In acest capitol vom vedea, pe scurt, ce inseamna „antreprenoriatul”, privit in contextul actual, al crizei 
economice; care este impactul social si ocupational al activitatilor de tip intreprinzator si auto-
intreprinzator; care sunt riscurile si beneficiile cand o persoana decide sa inceapa o activitate economica pe 
cont propriu. 
 

1.1 Intreprinderile mici si mijlocii – o solutie la criza? 
 
Despre „antreprenoriat” se vorbeste mult in ultima vreme. Tema antreprenoriatului in general, si in special 
a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) si micro-intreprinderilor, ca raspuns la actuala criza ocupationala – 
este o tema centrala a noilor politici europene, pentru care s-au pus in miscare multe actiuni.  
IMM-urile si microintreprinderile reprezinta coloana vertebrala a economiei europene. Ele reprezinta peste 
90% din totalul intreprinderilor in UE. In ultimii ani, aceste IMM-uri au dat circa 85% din totalul locurilor de 
munca nou-create si au oferit 2/3 din totalul locurilor de munca din sectorul privat al UE. Comisia 
Europeana considera ca intreprinderile mici si mijlocii si antreprenoriatul reprezinta punctele-cheie pentru 
cresterea economica, pentru incurajarea inovarii, pentru crearea de noi locuri de munca si pentru 
integrarea sociala a persoanelor in Uniunea Europeana. Acest lucru a dus la o crestere rapida a informatiilor 
si initiativelor legate de asa numitele “Start-Up”-uri. Tema infiintarii de noi firme, mai ales daca sunt 
inovatoare, are in ultima vreme o importanta tot mai mare pe plan international si national, ca parghie 
pentru relansarea economica si ocupationala.  
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Actuala situatie economica europeana si nationala, care, printre altele, afecteaza in mod semnificativ 
ocuparea fortei de munca, a contribuit ulterior la cresterea atentiei asupra noilor forme de antreprenoriat. 
Felul in care privim criza actuala determina reactia pe care o avem. Cu ce ochi privim aceasta criza? Cu ochii 
mariti de uimire, ca ai unui copil in fata unui lucru total neasteptat? Sau ca pe o creatura monstruoasa, 
amenintatoare? Ca pe un ceva indepartat de noi („se intampla…”) sau din contra ca pe ceva foarte 
apropriat de noi („ma afecteaza direct…”)? O vedem ca pe un ansamblu de oportunitati sau ca pe un 
obstacol, care ii imparte in doua tabere pe cei care sunt afectati de criza vs. cei care nu sunt? Miile de 
fatete si interpretari ce se pot da crizei confirma cel putin 4 aspecte: 

1) ca ea exista si este globala; 
2) ca perceptia asupra crizei adesea nu reflecta realitatea; 
3) ca impactul crizei este diferit; 
4) ca nu toti reactioneaza si/sau pot sa reactioneze in acelasi mod in fata crizei. 

Aceasta conditie, pe de o parte, ofera o oportunitati mai mari de gasire a unui loc de munca de viitor si 
implinire personala pentru cei ce reusesc sa faca fata dificultatilor, iar pe de alta parte prezinta problematici 
complexe, in fata carora persoanele trebuie sa se pregateasca pentru a sti cum sa se protejeze, pentru a 
evita initiative prea timpurii si pentru a nu renunta in fata dificultatilor initiale inerente inceperii oricarei 
„activitati noi”. 
 
In fiecare an sunt multe persoane care doresc sa devina antreprenori, in special tineri, care au multe idei, 
incurajate si de capacitatea Internetului azi de a oferi multe informatii, solutii, oportunitati. Totusi, in 
privinta antreprenoriatului, trebuie actionat cu multa atentie, deoarece nu intotdeauna cine isi demareaza 
o afacere mai apoi are si capacitatea de a ramane activ pe piata. O demonstreaza si faptul ca, in Italia, 
varsta medie a noilor intreprinderi nu depaseste 6 luni de la infiintare, cu toate consecintele care decurg, 
inclusiv probleme ocupationale si sociale pentru cei ce esueaza, probleme care apoi se repercuteaza si al 
nivel personal si familial. In acest sens, este important sa actionam atat pe versantul “orientarii spre 
antreprenoriat”, incat sa fim pregatiti pentru ceea ce ne asteapta, sa ne evaluam dinainte capacitatile 
personale de a realiza si de a conduce o firme start-up, sa evaluam fezabilitatea economico-financiara si 
sustenabilitatea proiectului de afacere, cat si pe versantul “competentelor detinute”, pentru a intelege cat 
de importante sunt propriile cunostinte tehnice si competentele pentru a-ti putea gestiona cu succes 
activitatea, indiferent de domeniul in care doresti sa activezi. 
 
Incepem sa intelegem rolul strategic al IMM-urilor si al microintreprinderilor in creare si cresterea ocuparii 
dupa ce s-a observat ca tesuturile economice formate din intreprinderi mici si mijlocii au rezistat destul de 
bine in perioada crizei din ultimii ani: ca intr-un musuroi de furnici, cei “mici si multi”, in fata crizei s-au 
clatinat, au ezitat, dar au rezistat. Acest lucru nu inseamna ca intreprinderile mici si mijlocii nu au fost 
afectate de criza, ba din contra. La nivel european, criza a avut un impact puternic negativ asupra IMM-
urilor, ce s-au confruntat cu o scadere drastica a vanzarilor, a productiei, a numarului de angajati, a 
exporturilor. Contractia vanzarilor s-a manifestat in a doua jumtatae a anului 2008 si s-a accelerat in 2009. 
In prezent, testutul este in lejera crestere, dupa cum arata tendintele europene, gratie si interventiilor 



                        
 

         
 
 

 

 
7 

 

publice si de actiuni politice care sa incurajeze antrepenoriatul. Efectele crizei asupra tesutului economic 
format din IMM-uri s-a resimtit cel mai puternic incepand din ultimele luni ale anului 2008, cand unei 
puternici reduceri a consumului intern i s-a adaugat o scadere a cererii pe piata internationala. Aceasta 
situatie venea in general dupa o perioada de crestere economica, in care sistemul productiv era inca in 
plina reorganizare. O reorganizare care, departe de a se fi incheiat, a apucat totusi sa-si manifeste efectele, 
atat din punct de vedere pozitiv cat si negativ: pe langa un fenomen destul de strict de „cernere” a tesutului 
antreprenorial (a carui consecinta imediata a fost incetinirea expansiunii tesutului productiv), s-a inregistrat 
un alt fenomen, de „blocare” (inclusiv din punct de vedere cantitativ) a formelor de societati comerciale 
existente pe piata, insotit de o continua crestere a valorii marfurilor produse si vandute de un numar mare 
de IMM-uri ca o consecinta a investitiilor continue din ultimii ani, in aspecte care sa le creasca pe piata 
competitivitatea: investitii in cercetare si dezvoltare, inovatii de produs, de design, fiabilitatea ofertei, 
flexibilitatea la cerintele pietei si „personalizarea” produselor in functie de cerintele clientelei. Aceste 
procese de modernizare si adaptare la lumea de azi, care au inceput inca de dinainte de criza – in plina 
crestere – nu s-au oprit o data cu criza – in recesiune si apoi criza – ba din contra, in multe cazuri criza a 
determinat o accelerare si o remodulare a ofertei, cu o mai mare atentie selectiva, ca raspuns la 
necesitatea de gasi noi segmente de piata in care sa se vanda produse noi, pentru a contra-balansa 
pierderile puternice inregistrate pe pietele „traditionale”. Tocmai in aceasta consta capacitatea 
intreprinderilor mici si mijlocii de a rezista si de a face fata: daca pe de o parte dimensiunile „mici” si o serie 
de slabiciuni structurale (legate de organizare, logistica, capacitate financiara, etc.) au lasat IMM-urile 
deosebit de „expuse” in fata conjuncturii extrem de nefavorabile; pe de alta parte, a reiesit un model de 
„firma de talie mica/mijlocie” care are avantajul unei forme de organizare mai flexibile si a unei mai mari 
capacitati de adaptare, rapida si punctuala, la nevoile pietei – ceea ce ar putea fi un raspuns bun la 
oscilatiile continue de pe piata globala actuala. 
Exemple recente de startup-uri de succes ne arata ca viziunea asupra intreprinderilor mici si mijlocii, a 
microintreprinderilor, a societatilor in gestiune familiala, a activitatilor independete, etc. s-a schimbat si ca 
noi forme de activitati comerciale in urmatorii ani vor continua sa apara pe piata. 
 
Acestea fiind spuse, inainte de a trece mai departe, este oportun sa reflectam asupra urmatoarelor 
intrebari: „cine” poate sa fie persoana/persoanele care sa se ocupe de aceste noi forme de antreprenoriat? 
Cine este antreprenorul? Ce inseamna sa fii antreprenor? Si, mai ales, ce caracteristici trebuie să ai pentru a 
avea succes? Se stie: un antreprenor este o persoana care conduce o activitate economica. Simplificand 
mult conceptul, antreprenorul trebuie sa identifice o nevoie (a pietei, a potentialilor sai clienti), careia sa-i 
raspunda cu ceva ce el produce (bun sau serviciu), iar in acelasi timp sa obtina profit, vanzand/distribuind 
catre clientul dispus sa plateasca pentru acel bun sau serviciu. O activitate atat de complexa nu se lasa la 
voia intamplarii si nu se improvizeaza. Din acest motiv, inainte de a porni pe aceasta cale, orice antreprenor 
trebuie sa gaseasca raspunsuri la o serie de intrebari. In primul rand trebuie sa ne punem intrebari legate 
de motivatia noastra. Ce anume ma impinge sa fiu antreprenor? Sunt antreprenor dintr-o dorinta a mea 
„de a ma face antreprenor” sau din necesitate? 
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Cate persoane isi doresc sa devina „antreprenori”? Cate persoane, daca ar avea o suma de bani suficienta, 
au aceasta idee si ar alege in mod liber, din propria initiativa, sa se lanseze intr-o activitate ca 
intreprinzatori? Si cati sunt cei care aleg aceasta cale din „necesitate”? Se spune azi ca „necesitatea este 
mama invataturii” sau „necesitatea te invata”: necesitatea te obliga, sa gasesti solutii, sa afli raspunsuri, sa 
obtii ceea ce iti este „necesar”. 
Fara indoiala, exista azi un potential latent al antreprenoriatului care cauta, dar nu intotdeauna gaseste, 
modalitati pentru a se dezvolta. Un potential care poate ca este generat de criza locurilor de munca, iar 
acolo unde aceste locuri de munca nu exista, acest lucru obliga persoanele sa-si „inventeze” singure un loc 
de munca ce sa le aduca venituri. Dar in acelasi timp, este un potential pentru acele persoane care intrevad 
oportunitati in aceasta criza, considerand ca nu este vorba doar o conjunctura nefavorabila, ci de un 
moment de puternica instabilitate in sistemele de productie si in serviciile existente. 
 
Intr-un studiu realizat in 2013 pentru Italia Start-up de Human Highway, asociatie ce reprezinta ecosistemul 
startup-urilor italiene, si-au pus aceasta intrebare: „cate persoane in Italia sunt aspiranti antreprenori”? Iar 
pentru a raspunde la aceasta intrebare, au efectuat un studiu, in care au adresat intrebarea „Daca ai primi 
in mod neastepat 200.000 de euro, ce ai face cu ei?” (dand inclusiv exemplul „unchiului bogat din America” 
care ti-a lasat mostenire aceasta suma de bani: maine iti vor fi transferati in contul bancar, la ce i-ai folosi?).  
16,5% din cei intervievati au raspuns ca „i-ar investi intr-o afacere proprie” si 2,3% ca „i-ar investi in 
afacerea unei prieten / a unei cunostinte”. 
Ceilalti intervievati au declarat ca: „si-ar cumpara o casa” 30,9%; „si-ar plati datoriile/imprumutul la banca” 
23,2%; „ar merge intr-o vacanta de vis” 20,9%; „i-ar tine in banca, pentru viitor” 18,4%; „si-ar cumpara ceva 
la care viseaza de multa vreme” 17,3%; „i-ar investi pentru a creste suma” 15,4%; „i-ar da cuiva care are 
mare nevoie de bani” 8%; „i-ar dona” 5,7%; „altceva” 6,1%. 
O alta intrebare a fost: „Din ce motive nu ti-ai demarat pana acum o afacere a ta?” Dificultatea de a obtine 
o finantare pentru ideea de afacere proprie este indicata ca principalul inhibitor al activitatii 
antreprenoriale. Raspunsurile au fost de tipul: „nu am banii necesari pentru a face acest lucru” 67,2%; „nu 
este un moment economic favorabil” 30,4%; „nu am gasit inca persoanele potrivite cu care sa incep o 
afacere” 12,5%; „e prea rsicant pentru mine” 8,7%; „nu sunt sigur ca as reusi sa duc la bun sfarsit o 
asemenea activitate” 6,8%; „ar fi mult prea complicat, indiferent de bani” 5,5%; „nu cred ca am stofa de 
antreprenor” 2,8%; „e doar un vis, in realitate nu cred ca as face asa ceva” 1,4%; „alt motiv” 5,3%. 
 
Aplicand rezultatele analizei realizate asupra esantionului ales de Human Highway la populatia Italiei ar 
indica un potential de doar 1,1% dintre persoane care din proprie initiativa ar incepe o astfel de activitate 
antreprenoriala (persoane care, aflate intr-o neasteptata situatie de disponibilitate economica de 200.000 
euro, declara ca ar profita de ocazie ca sa-si deschida o firma). Caracteristica tuturor celor care au ales 
aceasta cale este ca au ideile clare, vorbesc despre o idee concreta, nu despre un vis: stiu sa explice despre 
ce e vorba, ca investitia necesara de ridica la un anumit cuantum din aceasta suma, ca s-au gandit bine la 
proiectul lor, ca l-au dezvoltat cu o anumita convingere si precizie. 
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Daca doar 1,1% dintre persoane ar incepe o activitate antreprenoriala deoarece au aceasta idee clara 
despre ce trebuie sa faca in viata, ce determina restul populatiei sa aleaga calea antreprenoriatului? 
Inseamna ca marea majoritate a antreprenorilor pornesc aceasta activitate dintr-un alt motiv. Iar acest 
motiv este: „din necesitate”. Din necesitate, se gandesc la solutii din care sa obtina venit, sa se intretina pe 
sine si sa-si intretina propria familie, sa aiba o ocupatie, sa obtina o implinire si satisfactie materiala / 
economica / sociala / personala. 
Acesta este un adevar pe care trebuie sa-l acceptam: multe persoane încep o activitate antreprenorială din 
necesitate. Criza economică a făcut să dispară mii de locuri de muncă si a deveni întreprinzător aproape că 
a devenit o necesitate. Totuşi, disperarea nu este o bună motivare pentru a deveni întreprinzători: dacă ne 
aflăm într-o situaţie dificilă este mai uşor să greşim, din grabă sau din neatentie. Inainte de a incepe un 
proiect antreprenorial trebuie sa gasim si alte motivatii, puternice, valide, sa ne pregatim corespunzator, 
pentru a incepe o firma intr-un mod serios, care sa infrunte dificultatile, sa ramana pe piata si sa aiba 
succes. 
 

1.2 Riscurile si beneficiile activitatii antreprenoriale 
 
Beneficiile pe care le poti obtine in viata ta, ca antreprenor: 

 un vis/o dorinta personala/un talent/un hobby/o idee care devine realitate: ai oportunitatea de a-ti 
transforma ideile în realitate, o firma poate reprezenta un vis care devine real. Multi antreprenori 
de succes cand povestesc de unde au pornit incep cu : „dintotdeauna mi-am dorit sa…”, „inca de 
cand eram mic, ma gandeam sa fac…”, etc. Afacerea ta, firma ta, este creaţia ta, s-a născut dintr-o 
idee a ta, s-a dezvoltat gratie capacităţii tale de a o îndruma si trăieşte gratie capacităţii tale de a şti 
să te ocupi de ea. 

 poti obtine autonomie si independenta: a fi întreprinzător înseamnă să decizi cum să se lucreze in 
firma ta, iti organizezi propria muncă după cum consideri că este mai util si mai eficace fără să fie 
nevoie să urmezi instrucţiuni, teme si termeni impuşi de altcineva. Dar atenţie! Acest lucru nu 
înseamnă ca să putem face orice dorim, cand dorim: piaţa, clienţii, partenerii de afaceri- sunt 
variabile de care trebuie sa tinem cont, cărora trebuie să le oferim răspunsuri adecvate si să le 
garantam rezultatul cerut în termenul dat.  

 poti munci pentru tine: orice rezultat pe care îl va obţine firma ta gratie muncii tale si eforturilor 
tale va fi pentru tine. Conştientizarea că facem ceva “pentru noi insine”, “in beneficiul propriu sau 
al celor dragi”, este adevarat, creste responsabilitatea propriei munci („sunt singurul responsabil de 
succesul sau esecul meu”), dar in acelasi timp face ca orice activitate, orice actiune pe care o 
intreprindem să fie făcuta cu o puternică doză de entuziasm („fac ceea ce fac, pentru mine, pentru 
bunastarea mea”). 

Riscurile la care te supui si carora trebuie sa le faci fata atunci cand decizi sa fii un antreprenor sunt in mare 
parte „reversul medaliei” avantajelor descise mai sus: beneficiile si riscurile sunt doua fatete ale aceleiasi 
monede, depinde doar de noi cum le transformam, in ceva pozitiv pentru noi sau nu, iar in diferite faze ale 
afacerii vom descoperi ca dezavantajele pot sa se transforme in oportunitati si vice-versa: 
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 riscul: investitia in propria idee pentru a o vedea transformată in realitate este o operaţiune care 
implică o anumită doză de risc. Sa infiintezi o firma/o afacere înseamnă sa-ti pui in joc propriile 
resurse profesionale si economice, plus propriul timp. Antreprenorul trebuie să fie conştient de 
riscul de insucces la care se supune in momentul in care decide să investească în propria idee, să 
infrunte acest risc si sa se pregateasca pentru a-i face fata, inclusiv sa fie pregătit să piardă ce a 
investit  

 responsabilitatea: dacă pe de o parte, sa muncesti pentru tine isi dă posibilitatea sa-ti organizezi 
munca dupa propriul model, dupa cum crezi ca este mai bine, pe de altă parte înseamnă să-ti asumi 
responsabilitatea propriilor alegeri. Acest lucru înseamnă si sa faci fata unei puternice presiuni, să 
devii responsabil pentru propriile acţiuni care devin hotărâtoare nu numai pentru propriul succes 
sau insucces profesional, dar si pentru munca si viaţa celor care lucreaza cu tine.  

 stresul: să lucrezi pentru tine însuţi, de multe ori presupune si să lucrezi mai mult, sa nu ai un 
program fix de lucru, si uneori exista riscul ca munca să comprime spatiile dedicate vieţii tale 
private. Riscul si responsabilitatea împreună cu tensiunea fac ca pentru un antreprenor, mai ales 
aflat la inceput de drum, viata să nu fie uşoara. 

Orice curs motivational legat de antrepenoriat va va avertiza in legatura cu acest aspecte, dar nu pentru a 
va demotiva, ci pentru a va pregati, pentru va invita sa va ganditi si sa va dati singuri raspunsuri, astfel incat 
să reuşiti ca antrepenori să va trăiati senin propria viaţa, atat la serviciu cat si in afara muncii, mai ales în 
fazele cruciale ale demararii societăţii comerciale. 
Atunci cand ne intrebam daca avem sau nu capacitatile si caracteristicile necesare pentru a fi un bun 
antreprenor, putem sa ne auto-analizam reactiile avute la aceste elemente de avertizare: daca ne dorim 
puternic sa reusim, daca ne tenteaza ideea si farmecul de a avea posibilitatea sa ne îndeplinim un vis si 
plăcerea de a putea fi stapani pe propriul destin, atunci suntem pe calea cea bună; dacă în schimb, uitandu-
ne la aspectele mai putin pozitive, ne-a venit in minte că poate sa muncim ca angajati la un patron/la o alta 
firma nu este o idee chiar aşa de rea, poate că ar trebui să mai analizam cu atentie motivele profunde care 
ne imping sa devenim antreprenori. Fie ca ne place sau nu ne place: acestea sunt lucruri cu care va trebui, 
mai devreme sau mai tarziu, sa ne confruntam. 
 
Asadar, este important sa intelegem care sunt conditiile care pot determina alegerea noastra de a deveni 
sau nu antreprenori, nu numai din punctul de vedere al acestor riscuri si avantaje generice, ci si din punctul 
de vedere al solutiilor de management, alegerilor legate de forma de organizare, de resursele financiare, de 
produs, clienti, furnizori, etc. Vom vorbi adesea de „alegeri”, care pot determina succesul sau insuccesul 
nostru. Dat fiind ca nu toate crizele in cadrul unei firme sunt la fel, nici solutiile pentru a depasi momentele 
dificile nu pot fi aceleasi pentru toti. Nu exista o reteta universal valabila. Trebuie sa tinem cont de 
„simptomele” situatiei cu care ne confruntam: de cauzele, de gravitatea situatiei, de perspectivele pe care 
le avem inca deschise, de oportunitati. Trebuie sa tinem cont de cei din interiorul si de cei din exteriorul 
firmei noastre, invatand sa ne protejam interesele. Trebuie sa tinem cont de dimensiunea si caracteristicile 
problematicii cu care ne confruntam si sa invatam sa-i dam un raspuns adecvat. Trebuie sa cunoastem 
procedurile (de lucru, de productie, de vanzare, legale) si trebuie sa cunoastem riscurile, inclusiv de natura 
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legala, pe care le prespun alegerile pe care le facem. Trebuie sa tinem cont de costuri (materie prima, 
utilitati, furnizori, distributie). Trebuie sa tinem cont de reactiile celorlalti. Dar mai ales, nu trebuie sa ne 
descurajam in fata problemelor si a dificultatilor. 

2 ANTREPRENORUL – CINE ESTE SI CE TREBUIE SA STIE INAINTE DE A SE 
PORNI LA DRUM 

Antreprenorul este prin definitie, o persoana dinamica, care creează si apoi pune in practică o nouă 
iniţiativă, care întâmpină dificultăţi si riscuri, care isi organizează activitatea, o conduce, defineşte 
strategiile de actiune ale firmei, sistemul de productie (a bunului sau serviciului) si strategia de dezvoltare. 
Antreprenorul nu se teme sa infrunte teme ca: inovaţia, schimbarea si riscul – deoarece stie ca acestea 
reprezintă termenii esenţiali ai unei afaceri. 
 
Asa cum am vazut si mai devreme, poti deveni antreprenor dintr-o alegere personala (ai o inclinatie in acest 
sens) sau din necesitate (ai incercat si alte optiuni, dar viata te-a impins inspre aceasta solutie). 
In orice caz, a fi antreprenor pune provocari, iar pentru a raspunde provocarii antreprenoriatului, tocmai 
pentru a evita dezamagirea sau abordarile prea simpliste, trebuie inainte de toate sa intelegem: 

 in ce masura alegerea antreprenoriatului este una potrivita pentru noi: pornind de la o cunoastere a 
antreprenorului si a activitatii antreprenorului, a caracteristicilor sale, de la cerintele principale a fi 
antreprenor si pana la antreprenoriatul ca optiune de cariera, fiecare dintre cei ce doresc sa 
perneasca pe acest drum trebuie sa isi raspunda, inainte de a porni la drum, intrebandu-se si gasind 
raspunsuri, inclusiv la nivel individual, legat de cerintele minime pe care trebuie sa le aiba (sau sa si 
le insuseasca, daca nu le are deja) pentru a se apropia de acest rol.  

 ce este un proiect antreprenorial: cum valorificam propria idee de afacere si cum o dezvoltam cu 
ajutorul unor instrumente tehnice si operative (ex. „Planul de afaceri”). Pentru aceasta exista 
instrumente de planificare si prezentare a ideei antreprenoriale, care ne ajuta sa raspundem 
punctual la intrebari esentiale legate de ceea ce dorim sa facem, sa producem, sa vindem, si cum 
anume ne-am gandit sa facem acest lucru, descriind punct cu punct elementele esentiale ale 
oricarui proiect antreprenorial.  

 ce inseamna managementul unei activitati antreprenoriale: respectiv principalele aspectele 
juridice, financiare, organizationale si de management ale noilor afaceri - ce trebuie sa cunoastem, 
care sunt acestea si cum le abordam, identificand, de exemplu, activitatile-cheie din cadrul firmei 
noastre si resursele materiale si umane necesare pentru indeplinirea acestor activitati, inclusiv 
instrumente operative pentru gestionarea si controlul economico-financiar.  

 cum ne punem in valoare propria idee, gasind resursele necesare si comunicand valoarea ideii 
noastre de afacere: aspectul comunicational si de gestionare a relatiilor cu posibilii interlocutori 
(producatori, furnizori, distribuitori, clienti, finantatori, incubatoare, institutii publice, institutii de 
credit etc.) este un aspect deloc de neglijat, deoarece poate amplifica si proteja in mod adecvat 
propria idee si propriul profesionalism.  
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Peste tot auzim ca un antreprenor trebuie sa aiba niste caracteristici esentiale, legate de „antreprenoriat”, 
“management” si “leadership”. Dar ce inseamna acestea? „Antreprenoriatul” este legat mai degraba de 
impulsul către schimbare, capacitatea de a intui o nevoie, în care se exprimă posibilitatea de a propune 
„ceva nou”, o solutie, o inovare pe care antreprenorul o aduce cu sine, atât in faza de creare a societăţii cât 
si in momentele strategice ale dezvoltării sale; „managementul” exprimă capacitatea antreprenorului de a-
si organiza propria munca si pe a celorlalti si de a-si gestiona activitatea; „leadership-ul” reprezintă 
capacitatea de a conduce alte persoane implicate. In concluzie, antreprenorul trebuie sa se încadreze in 
aceste trei dimensiuni: 

a) dimensiunea mentala (a ideilor, a visului si a inovaţiei) - deci “antreprenoriat”; 
b) dimensiunea organizatorică (care se referă la capacitatea a face o serie de lucruri, decizandu-le in 

mod eficace, organizandu-le in mod eficace, ducandu-le la bun sfarsit in mod eficace) - care 
exprimă capacitatea de “management”; 

c) dimensiunea relaţională (pentru construirea de relaţii bune cu alte persoane, atat in interiorul 
firmei cat si in exteriorul sau: creare unei echipe, motivarea si fidelizarea furnizorilor si a clientilor, 
promovarea in fata altor persoane a propriilor idei si produse) – care înglobează caracteristicile de 
“leadership”. 

In orice antreprenor, toate aceste dimensiuni sunt prezente, chiar dacă uneori in mod diferit in funcţie de 
pregatirea si de personalitatea sa, de contextul in care s-a format, de faza de dezvoltare in care se află 
societatea sa si mai ales de aptitudinile sale. In întreprinderile mici adesea toate aceste roluri sunt întrunite 
de o sigura persoana (antreprenorul, cel care a creat si a fondat firma, chiar daca sunt exprimate la diferite 
niveluri de intensitate), pe cand în marile întreprinderi acestea sunt impartite intre mai multe persoane, la 
nivelul managementului de top, ceea ce face mai dificilă urmarirea felului in care se realizeaza echilibrul 
între cele trei dimensiuni antreprenoriale analizate. 
Rolul antreprenorul este unul complex, deoarece acesta trebuie să ştie să fie din când in când arhitect sau 
inginer, strateg sau economist, psiholog sau sociolog, tehnician sau umanist, politician sau jurist. Din 
această pluralitate de dimensiuni derivă o varietate infinită de posibile combinaţii care fac ca orice istorie 
antreprenorială să fie unică si specială si mai ales rezultă faptul că nu se poate trasa un profil unic al 
antreprenorului. 
 

2.1 Caracteristicile personale ale oricarui potenţial antreprenor 
 
Paşii principali ai procesului de creare si dezvoltare a unei firme (antreprenoriatul) merg asadar de la 
identificarea oportunităţilor de afacere (ideea), la implementarea unei strategii bazate pe inovaţie si pe 
urmărirea unui avantaj competitiv (dezvoltarea si cresterea firmei, obtinerea de castig). 
 
Este important in acest sens sa se “lege” intre ele aspectele legate de: motivaţie (ex. motivata personala a 
antreprenorului: ce si de ce doreste sa faca antreprenorul), potenţial (ex. capacitatea pe care o prezinta 
piata, de a absorbi ideea si produsul propus de antreprenor, felul in care raspunde unei nevoi) si 
profesionalism (ex. capacitatea antreprenorului de a realiza acele lucruri), precum si fezabilitatea ideii de 
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afacere (ex. toate aspectele legate de functionarea firmei: tipologia de activitate economica aleasa, 
configuraţia in faza de demarare si inregistrare a societatii comerciale, obiective pe termen scurt si mediu 
legate de strategia si de tacticile selectate pentru a produce, a distribui si a vinde).  
 
Vom vedea in cele ce urmeaza care trebuie să fie caracteristicile personale pe care un potenţial antreprenor 
ar trebui să le deţină pentru a raspunde acestor situatii:  

 nu se teme sa-si asume riscuri: are capacitatea de a identifica resurse si de a le folosi pentru a-si 
atinge obiectivele; obiectivele firmei trebuie puse înaintea celor personale si subiective. 

 este pragmatic: nu trebuie sa piardă niciodată contactul cu realitatea. Dorinţa puternica de a se 
realiza personal si profesional nu trebuie să-l facă pe antreprenor să piardă din vedere realitatea 
situaţiei. Este important sa credem in noi insine, dar nu trebuie sa ne aruncam in situatii in care ne 
expunem pe noi înşişi si propria societate riscului de faliment; 

 este curios faţă de tot ce il înconjoară, doreste să înveţe mereu cate ceva, se mentine atent si se 
dezvolta constant prin cele mai ample si multiple experienţe cotidiene, incearca să fie la curent cu 
noile tehnologii, să fie mereu actualizaţi cu ceea ce se intampla in jurul sau, să cunoască legile, 
diferitele aspecte ale propriei afaceri, posibilităţile de dezvoltare, etc.  

 nu se teme de schimbari: are capacitatea de a privi schimbările ca pe nişte aspecte firesti ale vieţii 
de zi cu zi, si nu ca pe niste accidente pe care trebuie neapărat să le evităm; 

 este creativ: capacitatea de gasi ceva nou si de a se inova este cheia fundamentală a îmbunătăţirii 
individuale si profesionale; 

 da dovada de determinare: capacitatea de a nu se da bătut în faţa obstacolelor obişnuite, de a 
invata din esecuri si de a preţui mai mult experientele pe care ni le aduce viata, chiar si 
vicisitudinile; 

 are răbdare: orice afacere necesita timp - timp pentru a te face cunoscut, timp pentru a-ti face o 
reputaţie, timp pentru a crea o reţea de contacte stabile; pentru a deveni antreprenor este nevoie 
de calm si răbdare; 

 invata sa fie un bun lider: orice persoana care porneste la drum are nevoie de tovarasi de călătorie, 
fie că vor fi asociaţi sau angajaţi; un bun antreprenor trebuie sa fie un bun lider, trebuie să ştie să-si 
conducă proprii colaboratori, să-i motiveze, să-i susţină in momentele dificile si să creeze spiritul de 
grup; 

 da dovada de flexibilitate si adaptabilitate: antreprenoriatul solicită un program neprevăzut, 
şedinţe in ultimul minut, schimbări neprevăzute, probleme de rezolvat; antreprenorul trebuie să fie 
pregătit să-si sacrifice o parte din propriul timp liber pentru binele propriei societăţi; 

 isi mentine controlul si sângele-rece: antreprenorul nu îşi poate permite luxul de se pierde cu firea, 
de a-si pierde calmul si de a intra in panică. Situaţiile de stres trebuie să fie gestionate intotdeauna, 
gasind cel mai bun mod de a iesi din dificultate. 
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2.2 Te naşti sau devii antreprenor? 
 
Daca va puneti marea intrebare "antreprenorul se naste sau se creeaza?" cea de-a doua varianta de 
raspuns este fara indoiala cea corecta, deoarece nimeni nu se naste „frizer”. Sau „director de companie”. 
Sau „apicultor”. Devii frizer sau apicultor daca inveti sa faci acest lucru, daca inveti „meseria”, daca stii sa 
realizezi niste activitati, sa folosesti niste instrumente, sa ai anumite cunostinte, daca dobandesti o anumita 
capacitate de a iti organiza munca si de a produce un rezultat. Iar daca doresti sa devii „antreprenor” in 
oricare meserie, acest lucru se poate realiza daca reusesti sa exerciti aceste activitati cu un nivel suficient 
de autonomie si sa produci castig in urma acestor activitati. La fel cum cineva nu se naste „frizer”, la fel nu 
se naste „antreprenor”, ci „invata sa fie antreprenor”. Pentru a fi antreprenor, trebuie indepliniste 
concomitent o serie de conditii: 

 Motivatii 
Dorinta de independenta, independenta economica, libertatea de a decide singur propriul viitor 
profesional, dorinta de a fi recunoscut public. Acestea sunt cateva motivatii care conduc o persoana sa 
aleaga antreprenoriatul. Asa cum am mai spus, este important sa intelegem daca, si in ce masura detinem 
astfel de motivatii. 

 Atitudini 
Fiecare persoana poseda un set de inclinatii, dobandite pe parcursul vietii, care ajuta la dezvoltarea unor 
abilitati si competente. In esenta, faciliteaza accesul la anumite roluri, profesii, sarcini etc. Asa cum am 
vazut, atitudinile care favorizeaza activitatea antreprenoriala se refera la managementul riscurilor, 
modalitatile de relationare interpersonala, capacitatea de a lua decizii si inclinatia catre a inova. 

 Competente 
Daca motivatiile si atitudinile apar din subconstient, competentele pot si trebuie sa fie dobandite, insusite, 
formate, invatate. Ele sunt o combinatie de cunostinte, abilitati si comportamente profesionale, puse in 
actiune intr-un context care necesita executarea uneu anumite sarcini/ obtinerea unui anumit rezultat.  
 

2.3 Competentele antreprenorului 
 
Competentele antreprenoriale se impart in: competente tehnico-profesionale si competente manageriale.  
 
Competente tehnico-profesionale se refera la cele necesare pentru exercitarea unei anumite profesii si 
pentru realizarea produselor/serviciilor – cele care fac o persoana sa fie calificata ca „zidar”, „patiser”, 
„operator pe calculator”, etc. (Pentru a intelege care sunt competentele tehnice profesionale ale unei 
anumite profesii se poate consulta Registrul Standardelor ocupationale). 
Cineva poate sa fie un bun producator dar nu neaparat un bun antreprenor. Deţinerea unor astfel de 
competente tehnico-profesionala poate fi considerată importanta, dar nu este o condiţie suficientă pentru 
a fi un potenţial antreprenor de succes. 
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Competentele manageriale sunt cele adesea denumite „competente antreprenoriale”: organizarea propriei 
activitati dar si a altora, mentinerea unor relatii bune cu partenerii comerciali si cu alti actori terti, a fi 
credibil si a inspira incredere propriilor angajati...a lua decizii...etc. Pentru a putea garanta succesul propriei 
idei antreprenoriale, întreprinzătorul trebuie să deţină si o serie de competenţe fundamentale pentru 
succesul afacerii sale. Aceste competenţe pot varia in funcţie de cadrul specific in care potenţialul 
antreprenor doreste să-si deschida propria afacere, dar putem totuşi să enumerăm cateva dintre ele, 
transversale faţă de toate domeniile:  

 cunoştinţe de marketing si de administraţie  
 capacităţi organizatorice 
 capacităţi de gestionare a relaţiilor cu piaţa 
 capacităţi de gestionare a relaţiilor cu personalul si cu proprii colaboratori 
 capacităţi de gestionare a relaţiilor cu ansamblul subiecţilor externi cum ar fi furnizorii, 

administraţia publică, alte societăţi, asociaţii, sindicate, mijloacele de comunicare etc. 

În concluzie, dacă ne gândim că ne-am născut cu potenţial pentru a fi un antreprenor, pentru a deveni într-
adevăr unul de succes, trebuie să investim timp si resurse în dezvoltarea propriilor capacitati si 
competenţe, inclusiv frecventând un curs de antreprenoriat, sau orice alt proces care să ne ajute in propria 
dezvoltare personală si profesională.  
 

2.4 Sfaturi practice pentru a fi un bun antreprenor 
Din tot ceea ce am enuntat pana acum rezultă că profilul unei persoane care doreste sa devina antreprenor 
nu este un lucru absolut. Profilul-cheie al unui antreprenor de succes depinde de o serie de factori ce tin 
cont, in mod sigur dar nu exhaustiv, de următoarele: 

a) potenţialul personal (talent, fler) 
b) motivaţia 
c) capacitatile si competenţele profesionale 
d) constientizarea propriilor capacităţi si a propriilor limite si onestitatea fata de sine in autoevaluarea 

propriei persoane 
e) comunicarea si interacţiunile create in interiorul firmei si contextul său extern. 

 
Dar e bine să ne amintim că succesul nu este automat si nici garantat. El nu se bazează niciodată pe noroc, 
chiar dacă, la fel ca în toate lucrurile, e mai bine să ai noroc din când în când. Totul depinde de cum este 
abordata situatia, de competenţele si atitudinile individuale pe care reuşiţi să le construiţi in jurul ideii 
voastre de afacere (in jurul produsului/serviciului pe care il vindeti si in jurul firmei pe care o conduceti). 
Demararea unei noi afaceri, mai ales dacă nu eşti deja antreprenor, include întotdeauna si o doză de risc 
care nu trebuie totuşi să vă descurajeze. Ceea ce trebuie sa facem este sa fim conştienti de riscurile si 
oportunităţile existente si mai ales cum să facem ca să le reducem pe primele si să le creştem pe cele din 
urmă. 
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In continuare sunt enumeram sintetic 10 sfaturi practice: 
1) invata să te cunoşti pe tine însuţi 
2) planifică-ti afacerea 
3) analizeaza bine toate optiunile de finanţare pe care le poti accesa  
4) obişnuieşte-te să raţionezi “ca un antreprenor” 
5) fii un bun organizator  
6) elaboreaza modalitati de actiune si instrumentele cele mai adecvate situatiei 
7) parcurge calea calităţii  
8) alege persoanele corecte 
9) nu-ţi fie frică să ceri ajutor  
10) analizeaza si cunoaşte piaţa pe care vrei sa intri 

Ultimul punct este un ulterior element-cheie pentru succesul propriei idei de afacere: cunoaşterea directă a 
sectorului de piata unde doreşti sa-ti dezvolti afacerea. Dacă ai lucrat deja în sectorul de referinţă, acest 
fapt îţi permite să ai o idee mai clară a caracteristicilor sale, cum ar fi: tipologia de clienti si nevoile 
acestora, concurenţii de pe piaţă, principalele procese productive / organizatorice, riscurile si oportunităţile 
existente pe piaţă. Cunoaşterea pietei de referinta ii permite potenţialului antreprenor să faca alegeri 
strategice, in mod conştient si asumat, si să evite erorile legate de subevaluarea unor aspecte esentiale care 
pot face diferenta intre succes si esec.  
 

2.5 Ideea de afacere 
 
Un aspect foarte important, caruia ii dedicam separat putina atentie, este ideea de afacere. Cele mai multe 
afaceri încep de la o idee excelentă, indiferent că e vorba de un serviciu de care oamenii au nevoie, de un 
produs care poate simplifica viaţa unor persoane sau de o combinaţie a celor două. 
Poate că te gândeşti de mulţi ani sau poate ţi-a venit in minte pe neaşteptate. Este ideea ta. O dată 
identificată trebuie să fie dezvoltată cu o anumită metodă. Nu este suficient să-ţi placă sau să fie la modă, 
trebuie să fie analizată ţinând cont de piaţa de referinţă. Este necesar să obţii toate informaţiile posibile 
pentru a înţelege dacă ideea este valabilă, realizabilă si adecvată teritoriului. 
Este mai bine să studiem atenţi, înainte de demarare, toate aspectele care privesc activitatea pe care dorim 
s-o incepem, pentru a verifica dacă activitatea noastră este cumva doar rodul dorinţei noastre de ”a fi pe 
cont propriu” sau o sursă de câştiguri si satisfacţii personale. 
Inainte de a porni pe calea antreprenoriatului, va trebui să defineşti cateva lucruri.  
 
Iata o serie de intrebari la care va trebui sa dam raspuns inainte de a demara activitatea: 

 care este exact ideea pe care vrei să o dezvolţi? 
 de ce crezi ca această idee va avea succes / se va vinde? 
 care sunt motivaţiile care te împing către o anumită idee si nu catre o alta? 
 care sunt obiectivele realistice pe care doreşti să le atingi în viitor? 
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Acestea fiind spuse, am facut usor trecerea catre un alt element important inainte de a ne demara 
afacerea: elaborarea planului de afacere („business plan”). 

3 „BUSINESS PLAN” – PLANUL DE AFACERI 
 
Asa cum am subliniat mai sus, in plus fata de competentele tehnico-profesionale ale antreprenorului, este 
important ca acesta sa detina capacitatile necesare pentru administrarea proceselor si persoanelor care 
duc la realizarea idee sale de afacere. Procedurile de lucru si persoanele sunt indispensabile in orice 
companie, indiferent de formare de organizare a societatii comerciale aleasa. 
 
Primul punct era, asadar, ideea de afacere. Dar, o data ce am avut aceasta idee, chiar daca ea poate fi o 
idee geniala, pentru a o aduce de la stadiul de „idee” la stadiul de „fapt”, trebuie sa organizam realizarea 
ideei, punerea ei in practica. Pentru aceasta, trebuie, tot inainte de demararea efectiva a firmei, sa ne 
gandim si sa raspundem la o serie de intrebari: 
 

a) Intelegerea nevoilor pietei si vinderea ideei 

Inseamna sa studiem publicul de referinta (potentialii clienti) si sa intelegem daca ideea de afacere poate 
deveni sustenabila, sau „vandabila” si in ce mod (daca se poate vinde si la ce pret, cu ce distributie, cu ce 
frecventa etc.), in scopul de a genera venituri. 
 

b) Analiza pietei existente si intelegerea competitorilor 

Demarand o afacere, intram vrand-nevrand in raport cu diferiti actori de pe piata. Printre acestia se afla – si 
trebuie neaparat sa fie- clientii, insa acestia nu sunt singurii. Pe langa clienti avem si concurentii de pe piata, 
sau alti antreprenori si alte firme care opereaza in acelasi sector de activitate. Este bine, prin urmare, sa 
avem o idee cat mai exacta despre posibilii competitori si despre potentialii parteneri cu care vom face 
afaceri. 
 

c) Planificarea evolutiei firmei si aspectele economico-financiare 

Antreprenorul face din firma sa locul sau de munca, iar din propria munca trebuie sa-si genereze propriul 
venit. Antreprenorul trebuie sa-si fixeze obiective (pe termen scurt, mediu si lung), sa faca estimari (de 
costuri, de materiale, de cantitati necesare), sa-si planifice activitatea. Este de asemenea important ca 
antreprenorul sa cunoasca si sa inteleaga principalele instrumente de control si gestionare economica si 
financiara a companiei sale: cum functioneaza acestea, precum si in ce mod le poate utiliza in propriul 
beneficiu. 
 
Pentru a-l ajuta sa raspunda la aceste intrebari, exista o serie de modele de documente, deja organizate pe 
capitole, asa-numitele „planuri de afaceri”. Exista multe modele de planuri de afacere, unele mai simple, 
altele mai complexe, unele mai scrute, altele mai in detaliu, unele mai structurate, altele mai generice – se 



                        
 

         
 
 

 

 
18 

 

pot descarca in mod liber din Internet – dar indiferent de modelul ales, trebuie sa ne gandim si sa 
raspundem la aceste intrebari, repetam: inainte de a ne demara afacerea propriu-zisa. 
Pentru a transpune o idee bună in proiect antreprenorial este nevoie de un plan de afaceri. 
 

3.1 Descrierea planului de afaceri 

Ce este un Plan de Afaceri 
Business Planul sau Planul de afaceri este un document care descrie ideea antreprenorială. Este un 
instrument util, care ne care permite să evaluam, înainte sa pornim activitatea, dacă proiectul nostru are 
şanse de succes si dacă noi ca antreprenori suntem în măsură să îl realizam.  
Planul de afaceri este documentul ce insoteste antreprenorul atunci cand trebuie sa se gandeasca la 
aspectele si dimensiunile esentiale ale proiectului sau de afacere, la potentialul sau de dezvoltare si la 
punerea in aplicare a etapelor necesare pentru implementarea sa, la resursele disponibile si la cele 
necesare. Este ca un „ghid” pentru punerea in aplicare a tuturor activitatilor necesare pentru dezvoltarea 
produsului/serviciului si a firmei. Este de asemenea „o estimare” economica si financiara, asemanatoare cu 
„bilantul firmei”, doar ca bilantul contabil se intocmeste pentru o firma deja existenta, la finalul unui an 
fiscal, pe cand planul de afaceri se elaboreaza inainte, pentru a permite demararea activitatii. 
De asemenea, Planul de Afaceri este elementul fundamental al antreprenorului pentru a cauta surse de 
finantare, de multe ori indispensabile pentru cei care nu dispun de resurse economico-financiare proprii. 

Scopul documentului „business plan” – la ce serveste planul de afaceri 
Desigur, atunci cand avem o idee de afacere, si suntem plini de entuziasm, dorim cat mai repede sa trecem 
la punerea sa in aplicare. Sa cautam si sa completam un document numit „plan de afacere” ne ia timp si ne 
cere o anumita energie pe care trebuie s-o depunem (sa ne gandim, sa analizam, sa estimam, sa calculam). 
Asadar, de ce este asa de important sa „scriem un plan de afacere”? La ce ne ajuta?  
Planul de afaceri poate fi considerat, metaforic vorbind, “cartea de identitate” a nou-nascutului nostru 
proiect antreprenorial. Scrierea planului de afaceri inseamna sa structuram si sa transcriem (cu alte cuvinte, 
sa trecem in scris ideile, la care pana atunci doar ne-am gandit…) toate elementele de identitate ale unei 
initiative noi de afacere. 
 
Daca avem un business plan scris pentru ideea noastra de afacere, acest lucru ne permite:  

 SINTEZA – sa avem un rezumat al proiectului antreprenorial si a strategiei adoptate (productie, 
vanzare): permite evidenţierea punctelor tari si punctelor slabe ale proiectului; 

 STUDIU DE FEZABILITATE – sa analizam fezabilitatea ideii de afacere, verificand cat de posibila este 
realizarea sa, estimand impactul sau economico-financiar: permite verificarea realei fezabilităţi a 
iniţiativei antreprenoriale din punct de vedere comercial, economic si financiar, pentru a înţelege 
potenţialul pe care il are ideea de afacere, posibilele costuri si posibilele venituri la care ne putem 
astepta; 

 GHID „PAS CU PAS” – sa avem un document-suport care sprijina antreprenorul in realizarea 
practica a proiectului sau: reprezintă un ghid util pentru primele perioade de gestionare a 



                        
 

         
 
 

 

 
19 

 

activităţii, si ne permite sa avem mereu la indemana o „busola” la care putem sa facem referire ori 
de cate ori avem nevoie (in etapa de demarare a afacerii, in etapa de implementare si dezvoltare a 
unei noi companii sau unui nou produs / serviciu); 

 „CARTE DE VIZITA” – sa putem prezenta ideea si compania noastra catre potentiali actori 
interesati, in calitate de posibili finantatori, potentiali asociati, parteneri, etc.: reprezintă o 
adevarata carte de vizită indispensabilă pentru prezentarea societăţii potenţialilor finanţatori 
(bănci, potenţiali asociaţi, proiecte de finanţare, etc.) 

Alcatuirea planului de afaceri 
Atunci cand alegem un model plan de afaceri pe care sa-l completam, este important sa tinem cont de 
urmatoarele indicatii: 

 sintetic: ideile trebuie scrise pe scurt, dar sa fie cuprinzătoare si clare; 
 corect: exprimarea sa fie intr-o limba scrisa corect, ingrijit, fara prescurtari, structura generala a 

documentului sa aiba o dezvoltare logica, iar diferitele sale parti sa fie coerente intre ele (ex. daca 
declaram intr-un capitol ca vindem o anumita cantitate, la un anumit pret, trebuie sa tinem cont de 
acest lucru mai incolo, atunci cand vorbim despre estimarile de venit);  

 credibil: bazat pe previziuni raţionale si uşor verificabile; sa fie realist, sau mai bine zis conştient de 
dificultăţile pe care le poate întâmpina afacerea; 

 complet: nu trebuie sa lipseasca nimic din ceea ce este necesar pentru intelegerea proiectului: o 
data parcurs planul nostru de afacere, cititorului trebuie sa-i fie clar ce vrem sa facem, cand, cum, 
cu ce mijloace, timpi etc. (ex. pleaca de la o descriere, contine date despre produs, pret, cantitati, 
piata, etc.); 

 inteligibil: documentul trebuie sa fie usor de inteles chiar si pentru persoanele care nu sunt experte 
in domeniul de activitate al ideii noastre antreprenoriale 

De regula, un Plan de Afaceri este alcatuit din urmatoarele parti: 
1. o parte introductiva: de obicei, prezentarea antreprenorului si a ideii sale de afacere. 
2. o parte tehnico-operativa: definirea unui cadru clar si convingator despre ceea ce doreste sa faca 

antreprenorul, modalitatile si metodele de punere in aplicare, caracteristicile de piaţă, organizarea 
activităţii si perioada de realizare. 

In această parte sunt analizate următoarele elemente:  
 caracteristicile pe care le va avea produsul si /sau serviciul oferit; 
 tipul de piaţă pe care vrem sa vindem produsul/serviciul nostru; 
 concurenţa de pe aceasta piata; 
 dotarile si aparaturile necesare pentru a produce; 
 sediul si locatia unde ne vom desfasura activitatea; 
 imaginea pe care vrem s-o dam societăţii si produselor sale si politicile de promovare; 
 preţul de vanzare; 
 canalele si modalitatile de distributie; 
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 materiile prime si furnizorii; 
 capitalul necesar pentru a demara si gestiona afacerea; 
 alte persoane, resursele umane de implicat: parteneri de afaceri, asociaţi si angajati 
 forma juridică cea mai adecvată si formalităţile birocratice de îndeplinit; 

3. previziuni economico-financiare: descrierea proiectului de afacere in termeni cantitativi si 
economici (cantitate, pret, cost, etc.). 

In această parte trebuie realizata o analiză estimativa a cheltuielilor si veniturilor, identificarea 
fluxurilor de intrări si ieşiri de casă, suma necesara pentru investiţii si eventualele finanţări de 
obtinut. Practic trebuie să se realizeze: 

 planul de investiţii (utilaje, aparaturi, dotări de care vom avea nevoie, cat costa si cum le 
obtinem/achizitionam) 

 estimarea veniturilor (volumul de afaceri pe care estimam ca il vom realiza, ca o diferenta 
intre profit si pierderi) 

 estimarea costurilor fixe (care nu variază in functie de cantitatea produsă: chirie, angajaţi, 
contabil…) si variabile (strâns legate de ciclu de producţie si /sau serviciul furnizat: materii 
prime, transport ...) 

 previziunea necesarului financiar si al resurselor necesare (previziunea nevoilor financiare 
pentru realizarea afacerii si a modalităţilor de finanţare (capital propriu, capital de risc). 

 estimarea fluxurilor de casă (prezintă intrările si ieşirile de numerar – „cash”). 
4. rezumatul proiectului: exprima concluziile tuturor elementelor din planului de afaceri  

Prin prisma datelor colectate se poate stabili dacă ideea de afacere este fezabilă, dacă este 
remunerativa si dacă necesită corecţii si ajustări. 
Proiectul de afacere cuprins in planul de afaceri nu este unul definitiv, ci in functie de ceea ce 
constatam ca ne lipseste, il putem schimba, imbunatati, verifica, revizui, adapta si dezvolta. 

 
3.2 Un exemplu de Plan de Afaceri: informatii necesare pentru a completa un Business 

Plan 
Lista de mai jos ne ajuta la culegerea de informaţii necesare redactării planului de afaceri. 
 

INFORMATII GENERALE 

DESPRE 
ANTREPRENOR: 

Date personale: nume si prenume, data naşterii, domiciliul / rezidenta, 
nationalitate, stare civilă, etc. 
Informatii profesionale: pe scurt, un cadru general al competentelor / cunoştinţelor 
antreprenorului: 
- principalele experienţe de muncă pe care le-a avut, cu diferitele competente 

dobândite (tehnico profesionale, manageriale, etc.) relevante pentru ideea de 
afacere pe care doreste s-o dezvolte 

- informaţii cu privire la network relaţionale, la contactele pe care le are 
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subiectul (apartenenţa la cluburi, organizaţii, instituţii etc.) care pot fi de ajutor 
pentru realizarea ideii de afacere 

DESPRE AFACERE: Numele si domeniul de activitate 
Forma juridică aleasă si raporturile societare (asociati, parteneri) 
Localizarea geografica a afacerii (sediu legal si operaţional)  
Capital social de start up  
Formalităţile de autorizare (licenţe, înscrieri in registre, certificari, etc.) 

INFORMATII DE DETALIU 
1. SCURTĂ 
DESCRIERE A IDEII 
DE AFACERE  

 

Descrierea generală a ideii, in asa fel incat in cateva randuri oricine sa inteleaga: ce 
face firma, cu ce se ocupa, ce propune, ce vinde, ce solutii propune, care este forma 
de organizare (firmă individuală / societate), localizarea teritorială relevanta unde isi 
va desfasura activitatea (oras/judet /cartier/tara), raportul dintre ideea de afacere 
avuta si propriile capacitati ale antreprenorului (competente / experienţe /relaţii) 

2. PRODUS / 
SERVICIU 

 

Indicarea produsului / produselor si serviciilor oferite  
Descrierea eventualei evoluţii in timp a gamei produselor / servicii oferite  
Indicarea elementelor speciale pe care produsul / serviciul le (elemente de inovare - 
la nivel local, naţional, internaţional) 
Cum raspunde produsul la necesităţile si nevoile pieţei  

3. CLIENŢII Cine sunt clienţii mei, ce caracteristici au 
Care este target-ul de clienti pe fiecare produs/ serviciu oferit 
Localizarea clienţilor (unde se afla clientii mei) 
Care sunt nevoile clienţilor, care produse/ servicii oferite de mine satisfac acele 
nevoi 
Dimensiunea pieţei potenţiale (estimarea si cuantificarea cererii pe piaţa de 
referinţă) 
Clienţi direcţi, clienţi potenţiali  

4. CONCURENTII Cine sunt competitorii mei pe piata 
Clasificarea competitorilor in funcţie de diferiţii factori de competitivitate (ce ofera 
concurenta in plus sau in minus fata de mine) 
Matrice competitori: factorii de succes ai produselor/ serviciilor mele fata de cele 
oferite de concurenta, avantaje, dezavantaje 
Competitori actuali si competitorii potenţiali  

5. POZITIONAREA 
PE PIATA 

Bariere la intrarea in afacere (investiţii, competente, relaţii, dimensiuni, autorizări 
etc.)  
Bariere la ieşire (investiţii, organizarea interna etc.)  

6. ANALIZA SWOT Cadru general al poziţionării competitive printr-o analiză a punctelor forte si a 
punctelor slabe ale ideii de afacere  
Acţiuni corective pentru reducerea punctelor slabe  
Acţiuni de suport pentru consolidarea punctelor forte  

7. DESCRIEREA 
ACTIVITATII: 
ORGANIZAREA 
INTERNA SI 

Aprovizionarea cu materii prime 
Principalele faze de lucru si /sau organizare a serviciului 
Certificari tehnice necesare pentru gestionarea procesului productiv  
Activitate de control si verificare a productiei 
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PROCESUL DE 
PRODUCŢIE  

Sisteme de certificare a calitatii 
Logistica interna si externă  
Retea de furnizori si capacitate contractuală fată de furnizori 
Colaborări si parteneriate cu alte societăţi  

8. TEHNOLOGII, 
DOTARI, 
APARATURA 
9. RESURSELE 
UMANE 

Tehnologii de achiziţionat: descrierea tehnica si evaluarea economica a acestora 
Timpi pentru instalarea si punerea in functiune a tehnologiilor  
Valorificarea economica a tehnologiilor 
Competente de dobândit 
Competente tehnice de dobândit 
Valorificarea economica a competentelor de dobândit  

10. ORGANIZAREA 
GENERALĂ A 
SOCIETĂŢII  

Organigrama 
Procese decizionale interne 

11. PLAN DE 
MARKETING 

Definirea grupului tinta  
Matrice produse / clienţi si nevoi  
Plan promoţional (instrumente, timpi,  costuri   )  
Căutare clienţi, plan de consolidare reţea clienţi 
Politici de preţ 
Planuri de comunicare  
Valorificare acţiuni, activităţi promoţionale  
Utilizarea instrumentelor web pentru promovarea afacerii  

12. VOCAŢIA 
INTERNAŢIONALĂ A 
AFACERII  

Evaluarea capacităţii de export a societăţii  
Compatibilitatea produsului / serviciului cu pieţele internaţionale 
Identificarea primelor două pieţe externe in care să fie propus produsul / serviciul 
Evaluarea unei posibile strategii promoţionale iniţiale pe pieţele externe 
(participarea la târguri si expoziţii, vizite, cercetări)  

13. PLANUL DE 
INVESTIŢII  

Lista investiţiilor prevăzute pentru primii 3 ani  
Distribuţia temporală a investiţiilor  
Forme de finanţare prevăzute pentru realizarea investiţiilor  

14. BUGET 
ECONOMIC 

Previziunea grilei preturilor unitare 
Previziunea a cantitatilor /volum de vanzare pentru fiecare produs / serviciu   
Distribuţia temporală a produselor /serviciilor ( cantitate + valoare ) in trei ani  
Previziunea anuală a costurilor cu angajaţii 
Previziunea anuală a costurilor cu materiile prime 
Previziunea anuală a costurilor de amortizare 
Previziunea anuală a costurilor cu utilităţile 
Previziunea anuală a costurilor de promovare 
Previziunea anuală a costurilor de consultantă externă  
Previziunea anuală a costurilor pentru dobânzi pasive  
Previziunea anuală a costurilor pentru impozite  

15. BUGET DE CASĂ  Fluxuri lunare de casă in intrare  
Fluxuri lunare de casă in ieşire  
Sold financiar lunar si estimarea nevoilor financiare  

16. NEVOI 
FINANCIARE  

Estimarea nevoilor financiare 
Instrumente de acoperire pentru finanţarea investiţiilor si pentru acoperirea nevoii 
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de casă (Capital social, finanţari, împrumuturi, leasing, taxe)  
17. ANALIZA 
RISCULUI  

Identificarea principalelor riscuri legate de fiecare fază de implementare a 
proiectului  
Matrice  riscuri / acţiuni corective prevăzute  

 
O data ce avem o idee clara despre ceea ce vom face, si analiza efectuata in pregatirea planului de afaceri 
ne-a demonstrat ca afacerea noastra poate fi realizabila si profitabila, ce avem de facut? 

4 PASII ULTERIORI ELABORARII PLANULUI DE AFACERI 
 
Ce facem o data ce avem planul de afaceri? 

a) Infiintam firma 
b) Obtinem finantarea necesara pentru a ne demara activitatea 

4.1 Gestionarea aspectelor formale ale afacerii  
 
Pentru ca afacerea sa poata functiona pe piata, trebuie ca aceasta sa fie legal constituita si inregistrata prin 
acte oficiale la mai multe organisme de control. Este primul pas formal prin care demaram firma: 
înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării la administratia 
financiara de competenta. Pentru indeplinirea formalitatilor legale – procedura de inregistrare si 
documentele necesare pentru fiecare dintre acestea sunt informatii publice, se gasesc atat pe website-urile 
institutiilor de competenta cat si la fata locului, prin referentii de la registrul comertului si de la fisc. 
 
De asemenea, trebuie sa ne gandim la celelalte aspecte formale: semnarea de contracte si acorduri, 
inregistrarea eventualelor marci si patente, drepturi de autor, etc. 
 

4.2 Surse de finantare ale afacerii 
 
Accesul la finantare este un factor determinant pentru intreprinderile IMM si microintreprinderi: acestea 
au nevoi diferite si trebuie sa faca fata unor provocari diferite fata de intreprinderile de dimensiuni mai 
mari, in ceea ce priveste accesul la resurse economice. Firmele mari au acces la pietele de capital, care nu 
sunt accesibile intreprinderilor mici. Lipsa de capital de investitii in companiile mici face ca acestea sa se 
bazeze pe alte resurse economice, cum ar fi imprumuturile bancare sau fonduri de finantare. 
Sursele de finantare ale afacerii noastre – cum si unde le cautam? Mai jos enumeram cateva posibile 
optiuni: 
 
Resurse banesti proprii 
Sunt contributii proprii, in numerar sau in natura, pe care proprietarul firmei sau asociatii le aduc in cadrul 
firmei si o autofinanteaza. De ce trebuie sa tinem cont: se supun direct la riscul afacerii, adica s-ar putea sa 
nu se poata restitui inapoi „investitorilor”; nu este prevazuta o suma obligatorie; nu este prevazuta o 
scadenta a „imprumutului”. 
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Incubatoarele de afaceri 
Sunt organisme “facilitatoare de afaceri”, de diferite tipuri (orientate spre profit, non-profit, fonduri 
publice, universitare, apartinand grupurilor industriale), care colecteaza ideile antreprenoriale pe care le 
estimeaza ca avand un potential de rentabilitate economica, dar nu sunt inca gata sa fie lansate pe piata, si 
le ofera, pe o perioada limitata de timp (de regula, unu sau doi ani) tot ceea ce este necesar pentru a le 
ajuta sa demareze si sa se dezvolte, de obicei in schimbul detinerii unui pachet minoritar de actiuni: 

- Spatii unde se pot organiza primele etape ale activitatii proprii, 
- Servicii administrative, de marketing, de recrutare de personal si de finantare,  
- Sprijin in elaborarea planului de afaceri,  
- Acces la contacte cu alti potentiali investitori 

Incubatoarele de afaceri ofera: 
- Un cadru favorabil pentru crearea de noi afaceri (un spatiu asemanator unui „laborator”, in care 

sunt prezente resurse informatice, tehnologice, servicii, etc.);  
- Consultanta si asistenta in prima etape de la creare, inclusiv prin partajarea unei parti a riscului;  
- Accelerarea dezvoltarii; 
- Punerea in contact cu o serie de experti si finantatori care pot aduce o parte din cunostintele lor si 

care le pot oferi finantari ulterioare. 

Business Angels („Ingerii afacerilor”) 
Sunt investitori privati care urmaresc companiile nou create cu un potential ridicat de dezvoltare, in scopul 
de a investi, in faza de concepere („seed”, n.t. samanta) sau dupa ce a fost creata si de a beneficia in viitor 
de rente/dobanzi. 
Sunt persoane sau grupuri de persoane care au spirit antreprenorial si un bun apetit pentru risc; de regula, 
au experienta in managementul companiilor (manageri, antreprenori, profesionisti, oameni de afaceri) si o 
buna capacitate de a investi timp si bani in afaceri.  
Contributia lor permite companiilor nou infiintate sa isi finanteze primele etape de viata (sumele investite 
pot fi cuprinse intre 20.000 si 250.000 euro) si sa beneficieze de sustinere din partea unor parteneri 
competenti.  
In afara de componenta economica, „Ingerii afacerilor” sunt de obicei motivati sa contribuie la dezvoltarea 
comunitatii locale de afaceri si urmaresc propria satisfactie personala si profesionala. 
 
Investitori de capital de risc („Venture Capitalists”) 
Investitorii de capitalul de risc reprezinta un tip de investitor institutionalizat, specializat in contributia de 
capital real pentru companii noi, de mici dimensiuni si cu inclinatie mare spre inovare. 
Sumele investite vor fi cuprinse intre 500.000 si 1.500.000 euro; competentele si contributiile suplimentare, 
daca sunt prevazute in contract, sunt foarte variate, deoarece din componenta lor fac parte membri privati, 
companii, profesionisti, banci si organisme publice. 
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Angajamentul de plata 
Angajamentul de plata este format din fonduri obtinute de companie de la un finantator extern.  
Aceste finantari pot fi de doua tipuri:  

- Datorii operationale care rezulta din intarzieri ale platii; 
- Angajament de plata constituit din sume de bani pe care partile externe le pun la dispozitia 

companiei. 

Platformele de multifinantare („Crowdfunding”) 
Este o practica utilizata pentru finantarea diferitelor proiecte antreprenoriale, ce pune impreuna: 
caracteristicile oferite de Internet cu metodele traditionale de strangere de fonduri.  
Pentru a putea realiza o campanie de strangere de fonduri este necesar sa existe o idee de proiect care sa 
stimuleze interes si sa convinga “un grup de persoane”, astfel incat acestia sa participe in mod individual si 
fragmentat la finantarea ideii.  
Multumita platilor electronice (efectuate on-line) si a instrumentelor de comunicare oferite de Internet, 
putem atrage atentia unui mare numar de persoane si putem colecta contributii economice intr-un mod 
simplificat din punct de vedere tehnic.  
Participarea fiecarui donator este remunerata de proiect cu o valoare proportionala din suma donata (o 
„recompensa” pentru ca a participat la „fondarea” si „finantarea” ideii de afacere). 
 
Finantari publice, proiecte nationale si europene, ajutoare, bonusuri si facilitati 
O companie nou creata beneficiaza intotdeauna de ajutoare consistente din partea organismelor publice de 
diferite tipuri. 
Sprijinul prevede intotdeauna stimularea antreprenoriatului si nu inlocuieste complet asumarea riscurilor, 
ca urmare nu exista masuri care implica acoperirea integrala a costurilor de demarare a companiei si in 
orice caz accesul este conditionat de detinerea unor resurse. 
 
Principalele forme de sprijin existente: 

- Contributia in contul de capital sau contributie nerambursabila: plata unei sume de bani care nu 
trebuie restituita; 

- Contributia operationala in contul curent: este acordata pentru costurile de gestiune pe care 
companiile trebuie sa le sustina pentru realizarea proiectului propus; 

- Contributii la dobanda: sunt acordate de catre institutia financiara care acorda finantarea pe 
termen mediu-lung. Institutia ajuta la diminuarea ratei dobanzii aplicata finantarii companiei; 

- Imprumuturi cu dobanda redusa: constau in finantari pe termen mediu-lung cu o dobanda redusa; 
- Bonusuri privind impozitul si creditul fiscal: permite companiei sa reduca cheltuielile fiscale. 

Guvernul Romaniei, la randul sau, ofera o serie de programe pentru antreprenoriat si start-up. 
Informatiile de mai jos sunt informatii publice, actualizate la data de 23 iulie 2015, pe care le-am extras in 
rezumat, mai jos, pentru a veni in intampinarea antreprenorilor interesati, ce participa la activitatea de job 
shadow: 
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Programele implementate de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si  
finantate din bugetul de stat pentru infiintarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri: 
1. Programul pentru dezvoltarea 
abilitatilor antreprenoriale in 
randul tinerilor si facilitatea 
accesului la finantare START 

Programul START vizeaza facilitarea accesului la finantare a tinerilor 
intreprinzatori. Prin acest program sunt acordate alocatii financiare 
nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile 
aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar. 
 

2. Programul pentru stimularea 
infiintarii si dezvoltarii 
microintreprinderilor de catre 
intreprinzatorii debutanti in 
afaceri – SRL-D 
 

Programul SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata - Debutant) 
vizeaza acordarea de sprijin oricarui cetatean roman care doreste sa 
isi deschida o afacere (si care nu a mai avut una pana acum), prin 
acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel 
mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalent in lei), din 
valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, 
pentru care face dovada surselor de cofinantare. 
 

3. Programul de dezvoltare si 
modernizare a activitatilor de 
comercializare a produselor si 
serviciilor de piata – COMERT 
 

Programul urmareste: intarirea capacitatii operatorilor economici de 
promovare a produselor si serviciilor de piata, precum si dezvoltarea 
si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de 
piata. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a 
alocatiei financiare nerambursabile (AFN) de maximum 90% din 
valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu 
mai mult de 135.000 lei/beneficiar. 
 

4. Programul national multianual 
pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale in randul femeilor 
manager din sectorul IMM-urilor – 
FEMEIA MANAGER 
 

Acesta urmareste: imbunatatirea performantelor economice ale 
intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor 
de finantare de la bugetul de stat; stimularea auto-angajarii si 
cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor 
de afaceri; dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in 
randul femeilor; cresterea numarului de noi locuri de munca create in 
cadrul structurilor economice private conduse de femei si a 
beneficiilor aduse economiei nationale.  
Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de 
Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocatiei financiare 
nerambursabile este de maximum 90% din valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma 
de 50.000 lei/beneficiar. 
 

5. Programul national multianual Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului 
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de infiintare si dezvoltare de 
INCUBATOARE tehnologice si de 
afaceri 
 

intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea 
unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea 
incubatoarelor de afaceri deja existente. Contravaloarea alocatiei de 
la bugetul Programului pentru constructia si/sau 
renovarea/reabilitarea si amenajarea fiecarei noi locatii care va fi 
inclusa in Program cu destinatia de incubator de afaceri este de 
maximum 500.000 lei si de maximum 200.000 lei pentru 
reabilitarea/renovarea si reamenajarea cladirii incubatorului la 
inceputul fiecarui nou ciclu de incubare. 
 

6. Programul national multianual 
pentru sustinerea mestesugurilor 
si artizanatului 
 

Obiectivul general al Programului il constituie stimularea dezvoltarii 
mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici 
mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau 
organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii. In anul 
2015, Programul urmareste organizarea a opt Targuri Regionale 
pentru Artizanat si Mestesuguri. 
 

7. Programul de dezvoltare 
antreprenoriala UNCTAD/ 
EMPRETEC Romania pentru 
sprijinirea dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii 
 

Programul UNCTAD/EMPRETEC este un program de incurajare si de 
stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor implementat de catre 
Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA). 
EMPRETEC este un program integrat de pregatire, care ofera 
intreprinzatorilor instruire si asistenta tehnica, precum si un cadru 
institutional pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale si 
cresterea competitivitatii pe piata locala si internationala a 
intreprinderilor mici si mijlocii. 
 

 
Informatii suplimentare si calendarul estimativ al lansarilor Programelor cu finantare nationala in acest an 
se poate obtine din informatiile transmise de reprezentantii Ministerului de Finante pe portalul: 
www.fonduri-structurale.ro  
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5 STARTUP-URI DE SUCCES 
5.1 Firme nou demarate (StartUp-uri) care sunt date drept exemple de bune practici si de 

succes 
 
In cele ce urmeaza vom ilustra cateva astfel de exemple de startup-uri – afaceri nou demarate de catre 
antreprenori italieni, care au avut succes in ultimii cativa ani. 
Exemplele au fost alese de catre expertii transnationali ai proiectului tocmai pentru a demonstra ca si o 
idee simpla poate avea succes si ca dintr-o idee care poate parea banala (o intuitie de moment, un hobby, 
un impuls, o discutie intre prieteni, etc.) putem ajunge nu numai sa avem succes comercial si financiar, sa 
aducem o mai mare bunastare noua si familiei noastre, ci chiar sa ne gasim implinirea si menirea, satisfactia 
personala si profesionala. 
Dupa cum am vazut si mai devreme, intreprinderile mici si mijlocii sunt cele care sustin economia, prin 
tesutul lor. Mega-corporatii de care auzim azi peste tot, precum Apple sau Facebook, au inceput toate ca 
afaceri mici. Multe persoane care poate ar avea o idee se descurajeaza, nu indraznesc sa isi inceapa o 
afacere a lor, considerand ca este riscant, ca nu au sanse de reusita, etc. Daca ne uitam la statistici, acestea 
spun ca „cele mai multe firme nou-infiintate se vor inchide in urmatorii trei ani”, iar daca noi ne lasam 
convinsi de aceste statistici, ne oprim inca inainte de a incepe. 
Sa infiintezi o firma este relativ simplu: ai o idee, completezi niste hartii, inregistrezi la registrul comertului, 
ai un birou si/sau un website – nu aceasta este partea dificila. Insa, intr-adevar, sa ai si sa mentii o afacere 
de succes nu este atat de simplu. Pe langa toate celelate resurse de care trebuie sa dispunem (resurse 
economice, materiale, umane), este ceva mult mai subtil, pe care il subliniem inca o data, deoarece poate 
determina succesul sau esecul nostru: Ceea ce ajuta este uneori sa ai o idee simpla, in care sa crezi. 
Nu numai din exemplele de mai jos, ci si din alte exemple, din alte tari, rezulta aceleasi lucruri, ca 
antreprenorii desucces au in comun: motivatia, curajul, increderea in fortele proprii, capacitatea de a nu se 
descuraja. 
 

5.2 Cazul „Lori Cheek si emisiunea Shark Tank” 
 
Unul recent pe care vi-l propunem, ca simplu exercitiu de analiza, este cel al antreprenoarei americane Lori 
Cheek. 
Lori Cheek era o tanara arhitecta din New York. Avea deja un job bine vazut, de succes, in urma caruia 
castiga bine. Dar, dupa ce a lucrat 15 ani in domeniu, intr-o zi pur si simplu si-a dat demisia. De ce? Fiindca a 
avut o idee si dorea s-o puna in practica. A spus ca si-a dat seama in toti acei ani ca oamenii construiesc 
cladiri, dar nu construiesc relatii intre ei – poti sa treci in fiecare zi pe langa aceiasi oameni si sa nu 
interactionezi deloc cu ei, sa nu stii nimic despre ei. Si astfel a infiintat Cheekd.com – o applicatie pentru 
intalniri intre persoane, app care conecteaza persoanele in timp real si apoi in timp virtual, permitand astfel 
persoanelor sa porneasca de la intalniri fizice pentru a contacta pe cineva si a continua discutia online. In 
orice caz, Lori Cheek a crezut in ideea ei, intr-atat de tare incat nu numai ca si-a abandonat cariera de 
arhitect si a inceput pe un drum complet nou, ceea ce nu a fost usor, dar in plus s-a izbit de o serie de 
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dificultati. O dificultate pe care o cunoastem bine este cea de natura financiara: la inceput, pana cand 
punea afacerea aceasta pe picioare, traia si investea din banii pe care reusise sa ii puna deoparte, dar dupa 
cum stim, la un moment dat si banii se termina, mai ales daca nu incep sa vina altii. 

 
La aceasta situatie s-a adaugat si episodul din martie anul trecut (2014), cand Lori a participat la emisiunea 
TV „Shark Tank” in care iti prezinti ideea unor investitori de succes, care decid daca sa iti finanteze sau nu 
afacerea. Cei 5 investitori din juriu nu numai ca nu i-au finantat ideea, ba mai mult, i-au desfiintat ideea, la 
propriu, la TV, in fata a milioane de telespectatori. Dar Lori nu s-a lasat batuta, iesind din emisiune, le-a 
spus: „Nu ma voi opri aici, sigur veti mai auzi de mine”.  

 
In cca. 2 zile de la acest episod TV, peste 50 alti investitori luasera deja legatura cu Lori pentru a investi in 
ideea sa. Nu numai ca ceea ce initial parea a fi o infrangere a adus un nou suflu in afacerea sa, dar Lori a 
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stiut sa transforme in ceva pozitiv inclusiv criticile celor din emisiune: sfaturile celor de la Shark Tank i-au 
servit pentru a imbunatati si a dezvolta ulterior ideea initiala.  

 
La nici un an de la aceasta intamplare, in februarie 2015, New York Times vorbea deja despre Cheekd ca 
fiind „generatia viitoare de intalniri online” si este in crestere ca popularitate, azi Lori apare in interviuri cu 
cele mai prestigioase canale media, are clienti din aproape toate celelalte state ale SUA si din alte 28 de tari 
ale lumii.  

 
Este doar un exemplu. Ca acesta mai sunt multe altele. 
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5.3 Exemple de Start-Up-uri italiene  
 
Sa asadar trecem in revista si alte exemple, mai aproape de noi, care au fost implementate in Italia, dar 
care pot fi la fel de bine implementate in Romania, de ce nu? Exemplele prezinta povestile unor 
antreprenori, tineri sau mai putin tineri, cu sau fara experienta, care, din placere sau din necesitate, au 
decis sa isi demareze propria lor afacere, propriul lor proiect antreprenorial. Start Up-urile au avut succes 
pe teritoriul italian, iar o parte dintre acestea au patruns pe alte piete (Europa, America, Asia) unde, de 
asemenea, au inregistrat succes. Acestea pot reprezenta o sursa de inspiratie pentru antreprenorii romani 
care doresc sa demareze o afacere. Vom vedea: ce idee au avut acesti antreprenori, de unde au pornit, ce 
dificultati au intampinat, etc. 
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1) 

Nume Start-Up SELFIENATOR 

Ce este / ce face „Selfie stick” – brat telescopic pentru fotografii „SELFIE”cu telefonul mobil 

Logo  

 

Website www.selfienator.it  

Anul infiintarii 2014 

Unde s-a infiintat Roma  

Domeniu Tehnologie 

Descriere start-up Selfienator este un asa-numit „selfie stick”, brat extensibil cu care se pot face 
fotografii selfie si self-video cu smartphones. 

 

Ideea le-a venit fratilor Ilan si Roni Misano de la o fotografie trimisa din Thailanda de 
catre unchiul lui. In fotografie se vedea acest suport extensibil (selfienator) care, cu 
un brat telescopic, sustine telefoanele mobile si aparatele fotografice pentru a 
permite persoanelor sa-si faca auto-poze. 
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Cei doi frati au intuit imediat ca produsul va avea mare succes in randul tinerilor, 
astfel ca au importat repede cca. 100 de bucati din Asia, au creat si promovat logo-
ul, au inregistrat numele marcii cu care intentionau sa vand in Italia ("Selfienator"), 
au personalizat prototipul de produs, insotindu-l cu bannere, autocolante, pliante 
cu explicatii simple privind modul de utilizare. 

 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Cei doi antreprenori sunt foarte tineri, Ilan si Roni Misano au 18 si respectiv 15 ani. 
Sunt frati, evrei italieni, nascuti si crescuti la Roma. Impreuna cu unchiul lor au 
initiat aceasta afacere. 

Fratele mai mare Ilan Misano este in prezent la Tel Aviv cu o bursa pentru a studia 
sistemul Start Up-urilor din Israel si vrea sa urmeze Facultatea de inginerie la 
Universitatea Technion din Haifa, una dintre cele mai prestigioase din lume. 
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Spune ca ideea de „Start Up” il pasioneaza si doreste sa promoveze conceptul de 
„start-up”. A castigat deja concursul „Start Up Bus” si a participat la intalnirile 
incubatorului de afaceri de la Roma. 

Nr. colaboratori 3 

Rezultate obtinute Pana astazi, compania nou infiintata a vandut deja 2.500 de stick-uri din magazinul 
de la Roma. Acum, cei doi tineri antreprenori au semnat numeroase contracte in 
toata lumea si distribuie produsul in multe tari. Suportul costa doar 15 euro si poate 
fi cumparat si de pe Internet accesand www.selfienator.it  
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2) 

Nume Start-Up FABRICA DE BERE PERUGIA 

Ce este / ce face fabrica de bere si berarie 

Logo  

 

Website www.birraperugia.it  

Anul infiintarii 2013 

Unde s-a infiintat Perugia (centrul Italiei) 

Domeniu Industria agroalimentara 

Descriere start-up In anul 2013 un grup de prieteni indragostiti de bere si de orasul lor deschid la 
Perugia firma Start Up „Fabrica de bere Perugia”, dorind sa reinvie beraria istorica a 
orasului, ce a fost inchisa in anul 1927, redand astfel orasului lor natal atat berea ca 
produs, cat si o bucata din propria istorie. 
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Istoric 

Povestea fabricii de bere are radacini vechi in Perugia. Beraria s-a infiintat la Perugia 
in anul 1875, la initiativa lui Ferdinando Sanvico, un tanar ce ajuns in orasul din 
centrul Italiei din nord, din Lombardia. 

A fost asadar una dintre primele fabrici 
de bere din Italia, impreuna cu alte marci 
de bere istorice, mai cunoscute, cum au 
fost Wuhrer la Brescia, Forst la Merano, 
Dreher la Trieste, Peroni la Roma, 
Paszkowski la Firenze. 

Berea se turna in halba din instalatii din 
lemn de cires, racite cu gheata, in timp ce 
distributia in teritoriu se facea cu carute 
trase de cai puternici adusi din Toscana. 
Adesea livrarile pana la drogherie sau la 
restaurantul din gara Fontivegge (Gara 
din Perugia) si la cele cateva taverne 
existente in oras se faceau cu un carucior 
tras de oameni: trebuia parcurs un drum de 
mai bine de 5 km! 

La inceputul anilor 1900, fabrica a ajuns la o 
productie importanta si berea era 
distribuita pe tot teritoriul Italiei centrale. 
Sediul a fost astfel mutat intr-un spatiu mai 
mare. A functionat pana in anul 1927, cand 
fabrica de bere Perugia isi inceteaza 
activitatea. 

Azi 

La inceputul anilor 2000, un jurnalist specializat in enologie si gastronomie, Antonio 
Boco, impreuna cu un grup de prieteni pasionati de bere, descopera, intr-o sala de 
asteptare, un vechi afis publicitar al fostei fabrici de bere si decide, la aproape 100 
de ani distanta, impreuna cu prietenii sai, sa reinvie fabrica de bere. 

Astazi, „Fabrica de Bere Perugia” functioneaza intr-o fermecatoare cladire 
industriala a orasului, datand din anii 1970. Produce doua tipuri de bere: blonda 
Golden Ale si rosie American Red Ale. Berea produsa de fabrica nou-infiintata 
este produsa prin proces manual, asa-numita „bere artizanala”: nepasteurizata, 
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nefiltrata, fara aditivi sau conservanti si refermentata in sticla. Berea are o prima 
etapa de fermentare in cuve de otel inoxidabil si isi incheie evolutia prin a doua 
fermentare direct in sticla. Productia de acum este limitata la cinci mii de litri de 
bere lunar, care in acest moment este distribuita doar in Perugia si imprejurimi. 

 

Una dintre principalele caracteristici ale berii produse in Fabrica de Bere Perugia 
este legatura puternica cu teritoriul Umbriei. Fabrica isi promoveaza productia de 
bere traditionala din malt, prin proces de invechire Barley wine (asa-numitul „vin de 
orz”), berea imbuteliata intr-o sticla de ceramica produsa de Ubaldo Grazia 
(producator renumit de ceramica din Deruta, Umbria) si depozitata in butoaie de 
stejar oferite de compania vinicola Lungarotti, asocierea cu produse tipice din zona, 
samd. Legata de teritoriu este si producerea berii cu aroma de ciocolata (Perugia 
fiind renumita si pentru productia de ciocolata). 
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Imaginea fabricii face legatura dintre traditii si prezent, intre tinutul regiunii si 
produsele tipice, intre vechi si nou. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Start Up-ul “Fabrica de bere Perugia” a fost infiintat de Antonio Boco, 39 de ani, din 
Perugia, jurnalist al revistei “Gambero Rosso”, cea mai importanta publicatie, 
urmarita de toti pasionatii de gastronomie si de gurmanzii din Italia.  

 

Antonio Boco scrie pentru sectiunile „food & wine” (mancaruri si vinuri) ale revistei, 
colaboreaza cu alte website-uri si publicatii din domeniu, precum 
www.tipicamente.it si se ocupa de manifestatii si evenimente de tip eno-
gastronomie, produse alimentare, bucatarie etc. 

Antonio Boco a descoperit accidental existenta unei marci a Fabricii de Bere 
Perugia. In timp ce participa la un curs de formare organizat de Asociatia Firmelor 
Producatoare din Perugia, in sala de asteptare era un afis cu publicitatea la vechea 
Fabrica de Bere Perugia situata la acea vreme in centrul istoric al orasului. De aici i-a 
venit ideea. 
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Insa, din momentul in care lui Antonio Boco i-a venit aceasta ideea de a readuce la 
viata Fabrica de bere si pana in momentul in care proiectul demarat impreuna cu 
prietenii sai a prins viata au trecut aproape zece ani. Fabrica a scos berea pe piata 
abia in aprilie 2013. 

 

Nr. colaboratori 5 

Probleme intalnite „O problema pe care o au toti antreprenorii”, spune Antonio Boco, „este sa 
reuseasca sa-si pastreze entuziasmul dupa faza de inceput si ca, sezon dupa sezon, 
trebuie sa faca fata provocarilor”...“Sa luam un exemplu: un bucatar foarte talentat- 
sustine Boco - reuseste sa-si surprinda oaspetii cu o cina delicioasa. Insa aceasta 
este diferenta dintre „un bucatar” si „un restaurant”. Provocarea la care trebuie sa 
raspunda restaurantul, daca vrea sa ramana in top, pe piata, este ca trebuie sa fie 
constant, sa-si calculeze cu precizie si sa-si gestioneze resursele, sa ofere calitate zi 
de zi, nu doar la o singura cina”. 

Rezultate obtinute Firma Start Up Fabrica de Bere Perugia ia nastere la sfarsitul anului 2012, printr-o 
finantare pentru microintreprinderi.  

Berea incepe sa fie produsa in martie 2013, piata raspunde imediat in mod pozitiv la 
noul produs, iar dupa doar cateva luni (in septembrie 2013) are loc si prima 
recunoastere importanta: produsul „Golden Ale” o bere blonda, in stilul englezesc, 
castiga Medalia de Aur la concursul European Beer Star Award 2013: o competitie 
de nivel mondial, in care 102 experti au degustat (fara a cunoaste eticheta) si au 
punctat peste 1500 tipuri de bere din peste 40 tari. 
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3) 

Nume Start-Up CORTILIA 

Ce este / ce face vanzare online de produse agro-alimentare „bio” 

Logo 

 

(produse „de la tara” / „din curte” la tine acasa) 

Website www.cortilia.it  

Anul infiintarii 2011 

Unde s-a infiintat Lombardia (centru nord Italia) 

Domeniu Industrie agroalimentara, e-commerce 

Descriere start-up Cortilia este prima „piata agricola online” din Italia, unde se pot cumpara direct de 
la producatori produse cultivate intr-o ferma mica de agricultorii locali. Cortilia este 
o firma Start Up care a oferit propriilor clienti serviciul de cumparaturi online 
primind acasa fructele si legumele de sezon, in cantitati diverse si la diferite preturi. 
Fiecare client este conectat la „o piata agricola locala”, pe criteriu de vecinatate 
geografica, in care se afla unul sau mai multi producatori directi din aceeasi zona. 
Clientii au posibilitatea sa achizitioneze „casetele” cu produse o singura data sau isi 
pot crea un abonament. Produsele primite sunt strict de sezon, asadar se primesc 
cutii cu continut diferit pe parcursul anului  

 

O idee in plus 

Una dintre caracteristicile principale ale 
acestei afaceri este ca „spune o 
poveste” (storytelling) in jurul fiecarui 
produs si producator. Fiecare produs 
are o poveste proprie, virtuti proprii si 
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curiozitati povestite pe portalul online. Fiecare agricultor are propriile anecdote, 
povestiri, retete secrete si obiceiuri pentru a fi spuse si impartasite. Cortilia spune 
povestea fiecarui produs "de cand creste in pamant pana ajunge pe masa ta". 
Povestile cresc angajamentul si loialitatea clientilor fata de un producator, iar 
Cortilia isi invita clientii sa viziteze si sa-l cunoasca personal. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Cortilia a fost infiintata de Marco Porcaro (40 ani). 

 

Inainte de a incepe aventura cu Cortilia, Marco Porcaro lucra in sectorul 
marketingului online. In 2009 a fost co-fondatorul start up-ului Vivamente, care 
oferea un serviciu web pentru optimizarea gestionarii flotei de vehicule pentru 
companiile de transport si field services. Din 2004 pana 2009 a fost co-fondator si 
director al companiei Mobaila, firma axata pe inovare in producerea si distribuirea 
de servicii si aplicatii de tip „video community”pentru sectorul telefoniei mobile. 

Nr. angajati / 
colaboratori 

10 

Probleme intalnite Probleme intalnite: 

„Unul dintre momentele cele mai dificile, sustine Marco Porcaro, a fost sa-i 
convingem pe agricultori ca dovleceii (zucchini) se pot vinde si pe Internet, nu numai 
in pietele agricole. Iar ca sa faca acest lucru, ei trebuiau sa ne spuna o „poveste”: 
cum isi cultiva produsele, care este povestea produselor lor si cum se potrivesc 
acestea cu un vin din productia locala”. 

Solutii inovative: 

Cortilia a reusit sa rezolve o problema dificila in ceea ce priveste logistica 
transportului si distributiei produselor direct de la micii producatori – asa-numitele 
„produse la kilometrul zero”. Este prima firma in Italia care a adus cumparaturile de 
fructe si legume proaspete de la agricultori la clientii finali, prin intermediul 
Internetului, optimizand pe verticala contactul scurt si direct intre producator si 
consumator, datorita geo-localizarii pe Internet. 
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Pana astazi, expresia “de la producator la consumator” se referea la ideea pietei 
agricole. A fost nevoie de o deosebita organizare logistica, eficienta pentru 
standardizarea si regruparea fluxurilor de comenzi, dupa modelul comertului 
"industrial". Solutia inovativa adoptata de Cortilia a fost aceea de afiliere a 
agricultorilor dintr-un teritoriu in mai multe piete locale online. 

  

  

Diferitele piete agricole online au fost create in functie de apropierea agricultorilor 
intre ei, de varietatea de produse oferite si de optimizarea logistica ce permite 
livrarea rapida si sustenabila a cumparaturilor de la „magazinul online” la domiciliu. 
In momentul inregistrarii utilizatorului, acesta este asociat pietei agricole locale 
online care este cea mai apropiata de adresa indicata in formularul de inscriere ca 
adresa de livrare a cumparaturilor. Totul este posibil datorita unei aplicatii de 
optimizare a logisticii care permite realizarea rapida a livrarii la domiciliu. 

Rezultate obtinute Cortilia are peste 50.000 clienti loiali, iar de la infiintare (2011) pana in prezent a 
reusit sa obtina finantari in valoare de 2,5 milioane de Euro. Cea mai recenta 
finantare, in valoare de 1,5 milioane de Euro, vine de la compania „P101”, o 
companie de capital de risc (venture capital) specializata in investitii in firme din 
sectorul digital aflate la inceput (early stage). Cu o pozitie dominanta pe piata din 
Lombardia, Cortilia a avut in anul 2014 tranzactionari in valoare de peste 2 milioane 
de Euro.  

Compania isi propune astazi obiective ambitioase de accelerare a penetrarii pe piata 
in Lombardia si sa devina un punct de referinta in comertul online atat la nivel 
national cat si la nivel european, profitand de Expozitia Internationala Expo Milano 
2015, tema acesteia fiind "Hranirea planetei".  
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4) 

Nume Start-Up FOODSCOVERY 

Ce este / ce face comert online cu produse tipice italienesti – alimentare “made in Italy” 

Logo  

 

Website www.foodscovery.com – versiunea in limba engleza: en.foodscovery.com  

Anul infiintarii 2014 

Unde s-a infiintat Puglia, sud-estul Italiei 

Domeniu IT&C, agroalimentar, e-commerce 

Descriere start-up Foodscovery este un portal care prezinta online diferiti producatori locali din toata 
Italia, oferindu-le “o vitrina” pentru produsele lor. Cu un singur click, painea facuta 
in sudul Italiei poate ajunge in cealalalta parte a lumii, oferind astfel oportunitatile 
unei piete de desfacere pe care micii producatori autohtoni nu ar putea altfel sa le 
puna in miscare singuri.  

Portalul este ca un “market place” (un spatiu virtual similar cu e-comert dar fara un 
magazin sau depozit propriu) in care clientii descopera cele mai bune specialitati 
italienesti. 

 

Ideea fondatorilor a fost sa puna in contact direct producatorii italieni cu 
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consumatorii finali, eliminand etapele intermediare, oferind o distributie capilara in 
teritoriu, garantand calitatea ofertei si mai ales competitivitatea preturilor. Start 
Up-ul se ocupa doar de micii producatori, selectionati atent pentru calitatea si 
autenticitatea produselor lor. 

  

Pentru un producator mic este uneori dificil sa-si vand produsele online, deoarece 
interfata online poate presupune capacitati de care nu dispune, informatice, 
logistice si organizatorice, etc. inclusiv sa faca fata unor comenzi mai mari decat de 
obicei. Insa, pe acest portal, au spatiu si oportunitati pentru produsele de nisa, 
ateliere artizanale si specialitati locale.  

Portalul lasa loc si la semnalari prin care cei care viziteaza website-ul pot sa propuna 
administratorilor site-ului si alti mici producatori pe care ei ii considera demni de 
atentie. 

 

Portalul are si un sistem de livrari si un serviciu clienti inainte si post vanzare. Nu au 
un magazin propriu, dar ofera micilor producatori toate serviciile necesare pentru 
ca acestia sa poata vinde online cu usurinta, fara prea multe preocupari, o data ce 
au pregatit pachetul pentru livrare. Start Up-ul se ocupa cu gestionarea comenzilor, 
a platilor si a logisticii. Oferind acest serviciu, Foodscovery pastreaza un comision 
pentru fiecare tranzactie. 

Portalul Foodscovery garanteaza de asemenea prospetimea produselor datorita 
unui sistem «la cerere», care permite producatorului sa livreze in Italia in 24 ore iar 
in strainatate in 48 ore. 
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Antreprenorul / 
antreprenorii 

Fabio di Gioia si Mario Sorbo, fondatorii Start Up-ului sunt din regiunea Puglia si se 
cunosc de 27 de ani, practic de-o viata, avand in vedere ca ambii au sub 30 de ani. 

 

Dupa absolvirea universitatii la Milano, in specializarea Finante, cei doi tineri au 
plecat in Bangkok, unde au lucrat la Investment Banking Internazionale, dezvoltand 
Lazada.com, un site renumit in Sud-Estul asiatic (2.000 de angajati si circa 2 milioane 
de vizite pe zi). In 2014 au infiintat Start Up-ul Foodscovery. 

Fabio di Gioia are 28 de ani si se ocupa de mai multi ani de food scout, adica 
descoperirea de talente in domeniul culinar. Prin firma nou-infiintata Foodscovery, 
fondata impreuna cu asociatul Mario Sorbo, spune ca „porneste la vanatoare” de 
bunatati si produse tipice italienesti pe care sa le includa pe platforma online. 

Nr. angajati / 
colaboratori 

9 

Probleme intalnite Cei doi parteneri spun ca a fost destul de complicat sa porneasca totul „de la zero”: 
sa-si defineasca precis ideea de afacere, sa elaboreze modelul de business, sa 
stabileasca proceduri de lucru care sa le permita dezvoltarea acestei idei, sa 
gaseasca o echipa solida de colaboratori, de incredere si capabili sa reziste la ritmul 
stresant al demararii unei afaceri si sa obtina prima runda de finantari pentru a-si 
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putea lansa prototipul pe piata. 

Insa, acum ca ideea lor, de a valorifica produsele agroalimentare si culinare tipice, a 
avut succes, si altii s-au aratat interesati de ea. Cei doi au fost contactati de 
investitori, germani, americani, cu propuneri legate de modelul de business. Nemtii 
le-au cerut sa se mute la Berlin, oferindu-le posibilitatea sa-si creasca ulterior ideea 
de start-up, dar in acelasi timp sa-si transfere modelul si in Germania. 

„Sistemul este simplu: produsele locale propuse au in spate o echipa ce se ocupa de 
descoperirea si valorificarea bucatariei si produselor tipice, prezentandu-le pe 
platforma, iar clientii pot sa consulte online acest catalog cu „bunatati” si sa le 
comande in timp aproape real”, explica Fabio care a reusit sa obtina un acrod cu 
DHL prin care asigura ca in maxim 48 de ore ajung de exemplu in Germania dulciuri 
cannoli proaspete din Sicilia sau paste proaspete facute „in casa” din Puglia. 

„Sectorul food (alimentar si culinar) azi se bazeaza din ce in ce mai mult pe media 
online si pe platforme de e-commerce pentru a distribui in mod rapid si mai putin 
costisitor produse tipice direct la clienti, produse de calitate si cu marci si denumiri 
de origine controlata. Ceea ce face Foodscovery, in plus, este un serviciu suplimentar 
pe care multi nu il ofera: garanteaza clientilor cumpararea directa, online, de 
produse proaspete.” 

„Cred ca aceasta a fost provocarea cea mai mare, deoarece existau deja platforme 
pe care puteai cumpara produse tipice, dar in conserva sau in borcan sau pastrate 
sub vid, insa este rar sa gasesti pe cineva dispusa sa expedieze publicului larg, in 
putin timp, mancaruri perisabile, cum sunt produsele de patiserie napoletana, ce se 
consuma imediat ce au fost gatite. 

Rezultate obtinute Foodscovery, in numai 2 luni de la infiintare deja inregistrase aproape 200 de 
comenzi efectuate si aproape 1.000 de produse unice gourmet vandute in Italia si in 
strainatate.  

Cei doi parteneri au fost selectati de Axel Springer (incubator de afaceri german) si 
TechStars (unul dintre cele mai bune acceleratoare de afaceri din Silicon Valley). 
Grupul german Axel Springer a investit deja 25.000 euro in Foodscovery. Iar in Italia, 
unde au participat la o competitie impreuna cu alte 600 de Start Up-uri, cei doi si-au 
adjudecat investitii FIRA prin programul Starthop, fondul dedicat companiilor 
inovative "Made in Abruzzo (600.000 euro). Recent, Start Up-ul a participat la 
programul Smart&Start si a obtinut o finantare in valoare de 300.000 euro. 
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5) 

Nume Start-Up LE CICOGNE [„berzele”] 

Ce este / ce face baby-sitting, baby-tutoring si baby-taxi online  

(servicii online de bona, ingrijire, indrumare si transport pentru copii) 

Logo  

 

Website www.lecicogne.net  

Anul infiintarii 2012 

Unde s-a infiintat Roma, Milano 

Domeniu Servicii personale 

Descriere start-up Le Cicogne („Berzele”) este un Start Up care a pornit cu obiectivul de a deveni prima 
companie in Italia capabila sa puna impreuna cererea cu oferta de servicii de baby-
sitting, baby-tutoring si baby-taxi online. 

Website-ul www.lecicogne.net pune in contact parintii care au nevoie de ajutor 
pentru copiii lor, cu tineri ce lucreaza ca baby-sitter, mediind astfel cererea si oferta 
prin intermediul retelei online. 

1. Baby-sitting: „gaseste-ti baby-sitterul potrivit pentru tine / pentru copilul 
tau” 

Pe portalul online, toate fetele si toti baietii cu varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani 
care doresc sa lucreze ca baby-sitter se pot inregistra si isi pot crea propriul profil. 
Tuturor li se cere sa-si completeze un profil online cu descrierea experientei 
profesionale, sa-si introduca datele si documentele de identificare si sa participe la o 
intalnire cu personalul companiei Le Cicogne. Practic, toate persoanele trebuie 
cunoscute personal si evaluate inainte de a fi acceptate. 

In urma acestei intalniri, in care personalul transmite si ceea ce doreste sa faca si 
care sunt valorile companiei Le Cicogne, cei interesati isi pot finaliza inregistrarea 
platind o taxa de inscriere.  
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Familiile, de cealalalta parte, isi pot introduce cererile pe portal in mod gratuit sau 
pot plati pentru a beneficia de servicii premium si apoi pot alege o persoana dintre 
cele care s-au candidat. 

In plus fata de clasicul baby-sitting, Le Cicogne („Berzele”) ofera alte 3 servicii: 

2. Baby & Teen Taxi: taxi pentru copii si adolescenti, consta in insotirea copiilor 
la scoala, la activitatiile sportive, la festivitati si multe altele; 

3. Baby & Teen Tutoring: ajutor dat copiilor si adolescentilor la invatare, ajutor 
la lectii, ore private si repetitii pentru copii si tineri cu varsta cuprinsa intre 0 
si 17 ani; 

4. Baby Party: se refera la organizarea de petreceri pentru copii. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Le Cicogne este un Start-Up nascut din ideea Monicai Archibugi in varsta de 25 de 
ani, absolventa a Facultatii de Servicii Sanitare si Economia Sanatatii, care din 
experienta sa, atunci cand lucra ca baby-sitter, a descoperit ca multi parinti spun 
adesea ca au nevoie de o persoana responsabila si de incredere, cu care sa isi lase 
proprii copii pentru a fi condusi la scoala, la activitatiile sportive si la multe altele. 

La aproape 24 de ani, in primul an de specializare in 
Economie si administrarea serviciilor sanitare la 
Universitatea Catolica din Roma, Monica Archibugi 
decide sa puna in practica cuvintele auzite de la parinti, 
infiintand o companie.  

Monica lucra, pe atunci, ca baby-sitter la o familie, 
insotind copiii la sport si apoi aducandu-i acasa. 
Serviciul propus de Monica a entuziasmat imediat si 
alte mame. Si-a creat astfel un renume intre mamele 
care aveau si ele nevoie de acest serviciu si in mai putin de o luna, Monica, care 
intre timp a compus numele de “baby taxi”pentru acest tip de serviciu,a inceput sa 
aiba atat de multi clienti incat a inceput nu mai faca fata de una singura si sa ii 
trimita prietenilor ei. De aici i-a venit si intuitia: ca acest „bun renume” pe care si l-a 
creat printre parinti se poate transforma intr-o afacere. 

Intr-o zi un prieten i-a trimis un link catre un articol in care se vorbea despre un 
website din strainatate care facea cam aceleasi lucruri si atunci a inteles ca ideea ei 
poate deveni o activitate reala. 
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In 2012 Monica participa la un curs inter-universitar numit InnovAction Lab 2012, un 
curs care te invata cum sa iti transformi ideea intr-o afacere. La sfarsitul cursului, ce 
a durat 3 luni, ideea ei de afacere “Le Cicogne” a castigat competitia nationala 
ocupand locul al treilea. 

Dupa aceasta experienta, si dupa ce a dobandit diverse competente, cunoscand 
multi tineri motivati si dispusi sa munceasca sa isi deschida un Start Up, tanara 
absolventa decide sa mearga mai departe cu proiectul si isi stabileste o echipa 
stabila si eficienta pentru crearea unei afaceri de succes. 

 

Astfel, Monica Archibugi, impreuna cu alte doua fete, astazi asociatele ei: Monica, 
Giulia si Valentina pun in practica proiectul „Le Cicogne” („berzele”). In ianuarie 
2013 cele trei partenere se afilieaza unui incubator de afaceri, Luiss EnLabs, unde 
lucreaza si in prezent cu norma intreaga inca din ianuarie 2013. 

Programul incubatorului de afaceri consta intr-o perioada de accelerare a afacerii, in 
care toate start-up-urile indrumate de mentori, antreprenori cu experiente vaste si 
investitori, duc mai departe compania construindu-si raporturi comerciale, un 
website interactiv si usor de accesat pentru clienti, precum si o structura eficienta 
pentru prezent si viitor. 
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Nr. angajati / 
colaboratori 

6 

Probleme intalnite Tinerele antreprenoare au avut la inceput dificultati legate de nivelul birocratiei la 
care s-au alaturat problemele legate de obtinerea venitului. Se stie ca in primii ani, 
ne putem astepta la cifre de afaceri destul de mici, este natural. Putin cate putin, 
aceste probleme au fost depasite dupa ce au intrat in incubatorul de afaceri, Luiss 
EnLabs. 

Rezultate obtinute Portalul online Le Cicogne numara astazi 2.500 utilizatori inscrisi pe platfoma: 1.500 
de familii si 1.000 de baby-sitteri. 

Start Up-ul a obtinut in anul 2013 o finantare in valoare de 50.000 Euro de la 
Lventure Group iar in luna august 2014 o finantare in valoare de 85.000 euro de la 
Lventure, Club Italia si cativa asa-numiti Business Angels („ingerii afacerilor” – 
investitori). Cifra de afaceri in anul 2013 a fost de aproximativ 10.000 euro iar in 
anul 2014 de 15.000 euro. Astazi, perspectivele companiei Le Cicogne sunt de a 
creste atat la nivel national cat si international. 
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6) 

Nume Start-Up SUPERMERCATO 24 [„supermarket”] 

Ce este / ce face livrarea la domiciliu a cumparaturilor efectuate online 

Logo  

 

Website www.supermercato24.it  

Anul infiintarii septembrie 2014 

Unde s-a infiintat Verona (nord Italia) 

Domeniu IT&C, cumparaturi online 

Descriere start-up Supermercato 24 este un Start-Up inceput in Verona, in nordul Italiei, care permite 
clientilor sa-si faca online comanda de cumparaturi, alegand dintre produsele din 
orice supermarket din zona prezent in lista, iar apoi acestea ii sunt livrate acasa in 
timp record.  

Este solutia pentru toti cei ce nu reusesc din diferite motive sa-si faca singuri 
cumparaturile in supermarket, iar modul de functionare este foarte simplu: te inscri 
pe portal, iti introduci codul postal ceea ce permite sa vezi magazinele inscrise cele 
mai aproape de adresa de livrare, in paralel se afiseaza costurile de livrare (plecand 
de la min. 3,50 eur). Clientul serviciului plateste un comision care pleaca de la 3,5 
euro, la un pret variabil in functie de greutatea si complexitatea comenzii. Dar 
exista, de asemenea, o optiune de abonament la mai multe livrari. Apoi, clientul isi 
alege produsele, ale caror preturi sunt afisate indicativ, iar plata se face doar la 
livrare. O data ce clientul a trimis comanda, un agent de livrari la domiciliu merge la 
supermarket, face cumparaturile cerute si le duce la adresa indicata de client, in 
aprox. o ora, sau in orice caz in cursul zilei. Castigul sau e determinat de costul 
cumparaturilor facute si livrate clientului. 
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Supermarketurile inregistrate platesc, in schimb, 1,5% din vanzarea efectuata la ei, 
catre Supermercato24. Preturile alimentelor de pe website sunt orientative, fiind 
inregistrate conform cu cele mai recente actualizari trimise de supermarketul 
respectiv: cand sunt reduceri, agentul de livrari la domiciliu cumpara din magazin la 
un pret mai mic (si astfel la randul sau, vinde clientului la un pret mai mic decat cel 
de pe website); in cazul in care pretul s-a majorat, agentul de livrari la domiciliu 
trebuie sa ceara permisiunea clientului, daca doreste sau nu sa cumpere la pretul 
mai mare. Optional, clientul poate alege: un alt produs la acelasi pret (alta marca), 
poate alege produsul dorit de el si ales la pretul majorat sau poate renunta complet 
la comanda acelui produs. 

Aceasta este ideea de afacere 
a Supermercato24, o firma 
StartUp ce pune in legatura 
clientii si supermarketurile, 
printr-o retea de agenti de 
livrari la domiciliu. Agentii de 
livrari la domiciliu au fost la 
inceput in numar de aprox. 
250. Acestia sunt toti 
externalizati si platiti la livrare, 
si reprezinta un punct cheie al 
modelului de afacere. 

Deoarece Supermercato 24 nu doar creeaza noi locuri de munca, ci in acelasi timp 
raspunde la nevoile celor care, din diferite motive, nu reusesc sa-si faca singuri 
cumparaturile. Batrani sau persoane cu dizabilitati ambulatorii, dar si tinere mame 
sau angajati care au putin timp la dispozitie. In acest mod pot sa comande produsele 
de acasa si conteaza mult pe un raport de „incredere” cu agentul de livrari la 
domiciliu, care in timp devine „unul de-al casei”. In ceea ce-i priveste pe acesti 
agenti de livrari la domiciliu, Supermercato24, fiind in expansiune, creeaza noi locuri 
de munca: agentii sunt selectionati si recrutati in toate provinciile in care serviciul 
este prezent, si au inclusiv posibilitatea de a face cariera in cadrul firmei. Multi au 
inceput din nevoia de a avea un al doilea job part-time, sau pentru a-si rotunji 
veniturile sau pensia. Dupa cateva luni, unii dintre ei au ajuns sa aiba roluri de 
responsabilitate, de conducere a echipelor. La acestia se adauga si cei care sunt 
angajati cu contract fix, pe perioada nedeterminata. Numerele sunt destinate sa 
creasca in urmatoarele saptamani, o data ce serviciul ajunge in tot mai multe orase. 
Dupa care va trece la patrunderea pe piata externa. 

Antreprenorul / Creatorul Start Up-ului este Enrico Pandian, din Verona, in varsta de 34 de ani. 
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antreprenorii Avand idei antreprenoriale in domeniul digital inca de la varsta de 18 ani (cateva 
dintre proiectele lui: www.prezzipazzi.com, http://natura.it/index.php/it/), pentru 
acest proiect s-a inspirat din America. De ani de zile studia modelele de afaceri ale 
mai multor companii americane. Navigand, a gasit o idee foarte interesanta si a 
incercat sa o implementeze in Italia. 

A inceput cu o asociata, cu suma de 100.000 euro din buzunarul propriu. A pornit 
din regiunea Lombardia, adaugand primele supermarketuri afiliate din aceasta zona. 
Pentru a intelege daca modelul afacerii functioneaza, a inceput facand chiar el 
livrarile la domiciliu si a rescris softwareul de mai multe ori pe baza feedback-urilor 
primite de la clienti.  

 

Enrico a inceput sa isi prezinte ideea si a convins alti parteneri sa faca parte din Start 
Up. Astazi sunt 5 asociati: Nicola Armellini, Daniele Sandri, Marco Risi, Vanessa 
Rutar si Gianluca Parisi. Dupa lansarea proiectului, au inceput sa apara si primii 
investitori. Investitori privati, printre care Custodi di Successo (Detinatorii de succes) 
care au investit suma de 155.000 euro. 

Nr. angajati / 
colaboratori 

Echipa este alcatuita din: 5 asociati + 10 angajati (pana la starsitul lui 2015 se 
estimeaza 40) + un numar de 250 de agenti de livrari la domiciliu ce colaboreaza cu 
Start Up-ul. 

Probleme intalnite Ideea in sine, de cumparaturi efectuate pe Internet si livrate la domiciliu, nu este 
noua. In trecut, au incercat sa o propuna si cateva lanturi de hipermarketuri, care 
apoi au renuntat din cauza costrurilor ridicate si a raspunsului scazut din partea 
publicului. Singurul lant care a rezistat este Esselunga, prezent mai ales in nordul 
Italiei, in Lombardia. Supermercato24, fondat de Enrico Pandian se bazeaza pe un 
model diferit. 

In loc sa semneze acorduri cu unul sau cateva supermarketuri, a ales sa creeze o 
platforma prin care pune in contact pe cei care vor sa primeasca marfa la domiciliul 
propriu, cu persoane – acei agenti de livrare la domiciliu – care merg in locul lor la 
magazin si le fac cumparaturile. Costul serviciului este in medie de 6,90 euro si ideea 
a avut succes, deoarece in timp intre client si agentul care ii livreaza cumparaturile 
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la domiciuliu s-a creat un raport personal: agentul a invatat care sunt preferintele 
(de produs, de pret) ale clientului si tine cont de acestea, iar clientul a inceput sa 
aiba incredere in „agentul” sau. 

Premiul la concursul 360by360 pe care ideea de start-up l-a castigat in ianuarie 2015 
(360.000 dolari de la un fond de venture capital – capital de investitii) este o 
demonstratie ca ideea are succes.  

„Cred ca ceea ce a convins juriul –spune Pandian – a fost rapiditatea cu care ne-am 
miscat. Supermercato24 s-a nascut in luna septembrie anul trecut, iar pana in 
februarie deja estimam prezenta in 58 de orase italiene, iar pana la sfarsitul anului 
vom fi prezenti in Franta, Germania si Marea Britanie. Trebuie sa ne miscam rapid. 
Este la inceput ca un „mars fortat”, deoarece in acest sector – un business de 24 de 
miliarde de euro – atrage si pe altii, este un caz clasic de „primul sosit, primul servit”. 
Pe langa americanii de la care s-a inspirat Supermercato24, Instacart, mai sunt si 
nemtii de la ShopWings, interesati de aceeasi piata.” 

Rezultate obtinute Serviciul a pornit in septembrie 2014 la Verona, iar la doar 5 luni de la demarare 
deja era prezent in alte orase, in prezent acopera 58 de provincii din Italia (printre 
care Roma, Torino, Padova, Bergamo, Brescia, Monza, Treviso, Venezia, Verona si 
Vicenza). Datele demonstreaza ca 40% dintre clientii care au folosit serviciile 
platformei, au revenit ulterior si pentru alte comenzi. 

Pe platforma sunt prezente peste 600 de supermarketuri, cu peste 50.000 de 
produse. Pana la sfarsitul anului 2015 doreste sa se extinda ulterior in Italia si sa 
plece spre piete externe (Germania, Franta si Anglia, intr-o prima faza). La inceputul 
lui 2015, afacerea a fost evaluata la 1,65 milioane de euro. 

Start Up-ul a castigat, in 21 ianuarie la Milano, un premiu in valoare de 360.000 
dolari, la competitia 360by360 promovata de 360 Capital Partners, un fond de 
investitii private.  

Dupa doar 5 luni de la infiintare, Supermercato 24 acoperea deja un numar de 58 
orase din Italia ajungand ca pana in iunie sa implice un numar de 2.000 de agenti de 
livrare la domiciuliu, pentru 14.000 de livrari. Dupa ce au acoperit teritoriul Italiei 
vor sa patrunda in Franta, Germania si Marea Britanie, pana la sfarsitul lui 2015. 
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7) 

Nume Start-Up MYFOOD  

Ce este / ce face platforma e-comerce pentru vanzarea online a produselor alimentare in exces 

Logo  

 

[„reteaua care combate risipa de alimente”] 

Website www.myfood.it  

Anul infiintarii 2014 

Unde s-a infiintat Milano (nord Italia) 

Domeniu IT&C, food (produse alimentare) 

Descriere start-up MyFoody este o platforma de comert online realizata pentru a valorifica surplusurile 
si resturile alimentare, create de sectorul de productie si distributie, si pentru a 
diminua risipa de alimente a companiilor si a consumatorilor. Datorita acestei 
platforme, firmele pot pune in vanzare catre consumatori directi sau catre alte 
activitati comerciale (baruri, restaurante, etc.), acele produse care se apropie de 

termenul de expirare, care au 
mici defecte sau cele pe care 
le au in exces in depozit, 
aplicandu-le o reducere 
substantiala. In acelasi timp, 
organizatiile non-profit au 
posibilitatea de a primi, sub 
forma de donatie, produse 
care sa fie destinate 

comunitatiilor sarace din zona. 

Cu ajutorul aplicatiei MyFoody, firmele producatoare, firmele de distributie sau 
Ho.Re.Ca (restaurante si catering) isi pot urmari surplusul de produse alimentare pe 
care nu reusesc sa-l vanda, si il pot incarca pe platforma. Geolocalizarea permite 
utilizatorului sa vizualizeze toate produsele disponibile in zona in care se afla: in 
acest fel se creaza o adevarata retea impotriva risipei de alimente, care valorifica 
produsele din propriul teritoriu si da nastere unor relatii comerciale noi intre actorii 



                        
 

         
 
 

 

 
56 

 

care opereaza in aceasi zona. 

Obiectivul companiei MyFoody este ca creeze valoare economica, sociala si de 
mediu, datorita unui mod inteligent prin care se ia in considerare si se gestioneaza 
surplusul de produse. Abordarea este aceea a “economiei albastre” (blue economy) 
conform careia, ceea ce prisoseste, in loc sa se iroseasca, poate produce valoare 
daca se re-pune in circulatie. Blue economy este o varianta a „economiei verde”, 
(green economy), dar acolo unde economia verde se concentreaza pe reducerea 
poluarii si utilizarii resurselor pentru a produce profit fara un impact semnificativ 
asupra mediului – economia blu in schimb se concentreaza pe re-utilizarea 
resurselor si pleaca de la premisa ca nimic nu trebuie pierdut, ci totul se poate 
retransforma si refolosi. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Start Up-ul a fost fondat de Francesco 
Giberti, 27 de ani, director al MyFoody.  

Totul a plecat de la un pachet de biscuiti 
cumparat, dintr-un magazin mic, in timpul 
unei burse de studiu in Belgia. A observat ca 
biscuitii biologici, care expirau in cateva zile, 
erau pusi in vanzare la pret intreg. Un 
episod care l-a inspirat in anul 2012 la 
infiintarea companiei MyFoody. 

Nr. angajati / 
colaboratori 

7 persoane 

Rezultate obtinute Lansarea companiei a fost posibila prin doua experiente in incubatoare de afaceri: 
prima experienta, pe o perioada de trei luni, in cadrul ImpactHub din Florenta – la 
care My Foody a avut acces datorita castigarii concursului “Food Waste Reduction” 
finantata deFundatia Unicoop Firenze.  

Ulterior, Start Up-ul a obtinut un sprijin financiar datorita castigarii programului 
“Chest Project”, o initiativa europeana care a premiat cele mai bune 35 de proiecte 
europene de inovare sociala. 

In 2016 Start Up-ul are ca obiectiv obtinerea altor finantari pentru a se dezvolta in 
regiunea centru-nord a Iteliei precum si de a incepe sa lucreze in strainatate iar in 
anul 2017 sa isi extinda activitatea in 3 capitale europene: Amsterdam, Berlin si 
Copenhaga. 
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8) 

Nume Start-Up wineOwine 

Ce este / ce face portal online pentru vanzare de vinuri de nisa 

Logo  

 

Website www.wineowine.com  

Anul infiintarii 2013 

Unde s-a infiintat Roma 

Domeniu enologie, gastronomie, alimentar 

Descriere start-up wineOwine ajuta utilizatorii sa descopere vinuri de nisa atent selectionate produse 
la producatori traditionali si crame mici. O echipa de experti formata din oenologi si 
sommelieri lucreaza indeaproape cu vinificatori si producatori pentru a asigura, in 
fiecare saptamana, cea mai buna selectie de vinuri. wineOwine nu vinde doar vinuri 
de nisa si de inalta calitate, ci permite clientilor sa descopere povestea 
producatorilor si a cramelor, creand interesul si cadrul necesar pentru o cumparare 
plina de emotii. 

Principalul scop al platformei este, pe de-o parte, acela de a da posibilitatea 
clientilor sa gaseasca si sa-si cumpere vinuri de nisa, dificil de gasit in magazine sau 
supermarket-uri, iar pe de alta parte ofera posibilitatea vinificatorilor traditionali sa 
se faca cunoscuti si sa-si vanda produsele catre publicul larg. 

wineOwine utilizeaza un model de afacere bazat pe vanzari cu scadenta de timp 
(flash sales). In fiecare saptamana sunt propuse sase etichete selectionate. Vinurile 
sunt  cumparate si expediate de la producator doar la sfarsitul perioadei de vanzare 
(o forma de licitatie) astfel incat nu exista niciun risc legat de stocuri. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Start Up-ul wineOwine a fost infiintat de doi prieteni: Federico De Cerchio (care va 
deveni director executiv) si Eros Durante (viitor director tehnic al wineOwine). Cei 
doi au participat la o cina intre prieteni, unde Federico a adus cu el, cadu pentru 
gazdele cinei, niste sticle cu vin cumparate direct de la un mic producator local. 
Cineva, gustand vinul, l-a intrebat de unde isi poate si el cumpara acest vine. Atunci, 
Federico si-a dat seamna ca singura posibilitate pe care o avea cel interesat era sa 
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merga el singur la crama producatorului si sa si le cumpere direct, deoarece nu se 
gaseau in nici un magazin. De aici ideea de creare a unui portal ce permite micilor 
producatori sa-si vanda vinul si clientilor, sa-l cumpere. 

Astfel, in decembrie 2013, se naste Start Up-ul wineOwine care, dupa cateva luni se 
inscrie la incubatorul de afaceri oferit de Luiss Enlabs, unde este ajutat sa-si 
dezvolte ideea. In aprilie 2014 incep primele vanzari pe platforma. Ulterior, Start 
Up-ul incepe sa atraga atentia si primeste alte finantari suplimentare. 

 

 

Nr. angajati / 
colaboratori 

6 persoane: 2 asociati + 4 anagajati 

Rezultate obtinute Start Up-ul a primit, pana in prezent, finantari totale in valoare de 360.000 euro. 
Primii 60.000 euro au fost primiti de la Luiss Enlabs in urma programului de incubare 
initial, iar restul de 300.000 euro au fost oferiti ulterior tot de Luiss Enlabs si de alti 
Business Angel (Ingerii afacerilor) printre care Daniele Guasco si alte fonduri de 
investitii private, italiene si internationale. 
La un an de la infiintare, wineOwine, a reusit sa angajeze 4 persoane: Simone 
Capobianco, 28 de ani, responsabil marketing. Dario Petrilli, 27 de ani, web 
designer. Martina Giustiniano, 25 de ani, selectare produse si producatori. Filippo 
Chiricozzi, 27 de ani, logistica si asistenta pentru clienti. 
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9) 

Nume Start-Up GROM 

Ce este / ce face productie de inghetata traditionala italiana (gelato artigianale) 

Logo  

 

[„inghetata asa cum era pe vremuri”] 

Website www.grom.it  

Anul infiintarii 2003 

Unde s-a infiintat Torino 

Domeniu alimentar 

Descriere start-up Ideea de la care a pornit GROM este de a produce inghetata pornind de un principiu 
comun celor mai bune restaurante din lume: materii prime de calitate absoluta. 

Cu acest obiectiv se naste,in anul 2003, Start Up-ul “Grom- Il gelato come una volta” 
(„Inghetata cum era pe vremuri”). O inghetata care se bazeaza pe principii simple 
dar riguroase: doar fructe proaspete provenite de la cele mai bune consortii 
producatoare din Italia si de la ferma agricola biologica Mura Mura din Costigliole 
d'Asti, care este in proprietatea fondatorilor Grom. 

Viziunea companiei este foarte simpla: sa 
produca inghetata cu cele mai bune 
materii prime, fara aditivi (fara utilizarea 
colorantilor, aromelor, conservantilor 
sau a emulgatorilor alimentari). 

Astfel, se naste la Torino, inghetata 
traditionala „cum era odinioara”: creme 
cu lapte proaspat de inalta calitate si oua de gaini crescute pe sol, cu suc de fructe in 
proportie de 50%, apa de la sursa izvor natural Sparea, zahar din trestie de zahar 
alb, cacao de cea mai buna calitate si cafea din America Centrala. 

Lantul de magazine de inghetata, acum celebru in intreaga lume, utilizeaza doar 
ingrediente de o inalta calitate din Italia si din strainatate, cum ar fi, de exemplu, 
lamai din Siracusa „de origine controlata”, cafea din Guatemala si ciocolata din 
Venezuela. 
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Amestecurile lichide sunt pregatite in laboratorul de productie din Torino si 
distribuite, printr-o retea de distributie a alimentelor pastrate la rece atent 
monitorizata cu privire la temperatura de pastrare, catre magazinele individuale de 
inghetata unde sunt amestecate proaspete in fiecare zi. 

Centralizarea primei etape a productiei (amestecarea ingredientelor) ajuta 
compania sa mentina constante rigorile productive si permite cumpararea anumitor 
tipuri de fructe disponibile doar la unele consortii agricole care nu se gasesc in 
pietele si magazinele obisnuite din orase.  

Antreprenorul / 
antreprenorii 

GROM s-a nascut pornind de la o idee de afacere pe care a avut-o Federico Grom, 
36 ani, din Torino, ex analist financiar si a prietenului lui, Guido Martinetti, 35 ani, 
oenolog. 

Ideea a venit pe data de 17 august 2002 cand, in timpul unei pauze de pranz, Guido 
Martinetti, unul dintre cei doi fondatori a companiei Start-up, citind un articol dintr-
un ziar, in care jurnalistul Carlin Petrini – gastronom faimos, scriitor italian si 
fondator al asociatiei Slow Food – declara ca in Italia azi nimeni nu mai face 
inghetata „cum se facea pe vremuri”, referindu-se la inghetata produsa prin 
proceduri artizanale, de o inalta calitate, doar cu fructe de sezon, fara arome, fara 
emulgatori si fara coloranti. Guido Martinetti, uimit de acest articol din ziar il 
impartaseste cu prietenul si actual asociat, Federico Grom. 

Un an mai tarziu, in mai 2003, cei doi parteneri inaugureaza primul magazin de 
inghetata GROM in centrul orasului 
Torino. Succesul este instantaneu. In 
fata magazinului se formeaza cozi 
lungi de clienti de 15-20 metri. 

In data de 6 iulie a aceluiasi an, 
jurnalistul Carlin Petrini, cel care a 
fost sursa de inspiratie pentru cei 
doi tineri antreprenori, scrie despre 
ei si despre specialitatile lor: 
recipientul folosit pentru produsul 
semi-finit, cu galbenusuri de ou, 
lapte de vaca proaspta de la vaci 

crescute liber in regiunea Piemonte, lamai de cea mai buna calitate din Amalfi. 

In ianuarie 2005 investesc intr-un laborator de productie care sa satisfaca cererea si 
la alte magazine Grom care au fost inaugurate in acelasi an: in orasele Padova, 
Florenta si Parma. 
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In 16 martie 2007 realizeaza proiectul lor cel mai ambitios: sa se ocupe direct si de 
agricultura.  

In acest sens cei 2 au cumparat un teren de 8 
hectare (care in 2013 va ajunge la 20 ha) in 
localitatea Costigliole d’Asti unde au infiintat 
ferma agricola Mura Mura®. Facand urmatorul 
calcul: 1 hectar permite producerea a 150 
chintale de „pulpa” de fructe, cantitate ce 
poate satisface nevoia de productie a cca. 40 
de gelaterii. Pe suprafata de teren cumparata 
vor fi plantate soiuri vechi de piersici, caise, 

pere si smochine si efectueaza experimente pe alte 100 de soiuri de pomi fructiferi. 

In 2007 au inaugurat primul magazin Grom din strainatate, in centrul orasului New 
York. Inaugurare anuntata pe o pagina din ziarul New York Times, “Doi torinezi, 
gelatieri, spera ca New York-ul se va topi”, deschiderea magazinului Grom din New 
York este un succes imediat. Cei doi parteneri parcurg, neincrezatori si emotionati, 
cei 100 de metri de coada formata de locuitorii New York-uluicare au decis sa le 
ureze “Bun Venit”. 

In 2008 au inaugurat o gelaterie la Paris. 

In decembrie 2009 se infiinteaza puncte de vanzare in Japonia. In acelasi an au 
inaugurat proiectul ecologic “Grom iubeste lumea” (Grom Loves World): toate 
materialele din plastic utilizate in cadrul magazinelorvor fi inlocuite cu “Mater-Bi”, 
biomaterial plastic biodegradabil si compostabil realizat din surse agricole 
regenerabile, cum ar fi amidonul din porumb si uleiurile vegetale, iar hartia este 
certificata de cea mai importanta organizatie internationala pentru gestionarea 
responsabila a padurilor si a populatiilor care traiesc acolo. 

In 2012 Guido si Federico vorbesc despre aventura lor antreprenoriala in cartea 
“Grom. Povestea unei prietenii, un pic de inghetata si multe flori”, publicata de Casa 
Editoriala Bompiani. 
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Astazi visul lor continua sa fie crearea unor mici “ambasade ale inghetatei” in 
intreaga lume. 

Mandri sa prezinte produsul “made in Italia”, au ales sa lase logo-ul de pe fiecare 
magazin din lume cu sintagma in limba italiana, netradusa “Grom. Il gelato come 
una volta”. 

Nr. angajati / 
colaboratori 

650 

Probleme intalnite Principala problema intalnita de cei doi colaboratori la inceputul demararii afacerii, 
respectiv la deschiderea primului magazin, in Piazza Paleocapa din Torino, a fost 
dificultatea de jongla cu timpul pe care il aveau la dispozitie, la inceput trebuind sa 
se imparta si sa impace timpul dedicat vechiului loc de munca pe care il avea fiecare 
cu noua lor activitate antreprenoriala. O dificultate care i-a obligat, initial, pe cei doi 
colaboratori sa lucreze astfel: ziua la birou iar noaptea sa lucreze in ture pentru a 
pregati preparatul de inghetata in laboratorul de gelaterie. 

Un alt obstacol a fost acela de a se confrunta cu un sector pe care cei doi parteneri 
nu il cunosteau la inceput: fabricarea inghetatei. 

Dar “Adevarata dificultate – declara Federico Grom, Co-Fondator al Grom – este 
sa nu iti pierzi increderea si sa mergi mai departe gandind cu propiul cap, chiar si 
cand ti se spune ca proiectul tau este nebun, ca esti prea tanar… sau ca vei esua in 
6 luni.” 

Rezultate obtinute Pentru a deschide primul magazin, in piazza Paleocapa din Torino, in anul 2003, cei 
doi fondatori a companiei si buni prieteni, Federico Grom si Guido Martinetti, au 
pornit cu o investitie de 32.500 euro fiecare, obtinuti printr-un credit ipotecar. 

 

 



                       

 
 

         
 
 

 

 
63 

Astazi, Grom, este un colos al gelateriilor din Italia unde are 57 de magazine, si in 
strainatate (Paris, Tokyo si New York). Are o cifra de afaceri de 30 milioane de euro 
si 650 angajati.  

In octombrie2014 compania ajunge in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. In acelasi an, 
cei doi asociati deschid un magazin si in centrul cartierului Hollywood, in apropierea 
teatrului din Hollywood Boulevard, locul unde se decerneaza premiile Oscar, si inca 
un alt magazin in Las Vegas. 

Pe viitor se axeaza mult pe Emirate, unde, cu grupul Al Mana, partenerul lor 
industrial, au un plan de a deschide 35 de magazine in urmatorii zece ani.  

Anul viitor Grom ajunge si in Abu Dhabi, precum si la Doha in Qatar, iar apoi, 
probabil, in Oman si Kuwait. 

 

Cei doi tineri antreprenori au un plan ambitios si pentru Indonezia:, in noiembrie 
2015 trebuie sa deschida primul magazin in Jakarta. Obiectivul este sa ajunga sa 
deschida 40 de gelaterii in decursul a 10 ani, in Indonesia, o tara in plina dezvoltare 
si cu 250 milioane de locuitori, multi dintre ei foarte generosi in privinta 
cumparaturilor. 
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10) 

Nume Start-Up CUCINA MANCINA 

Ce este / ce face portal online cu retete de bucatarie si localizator de magazine si restaurante 

Logo  

 

[cucina mancina: „bucataria stangace” sau „gatesc cu mana stanga”] 

[eat different: „mananc diferit”] 

Website www.cucinamancina.com  

Anul infiintarii 2012 

Unde s-a infiintat Bari, sud-estul Italiei 

Domeniu IT&C, eno-gastronomie si alimentar 

Descriere start-up Cucina Mancina este un food community, un portal dedicat celor care au necesitati 
de a “mananca diferit”: nu numai vegetarieni si vegani, ci si persoane cu diferite 
alergii si intolerante alimentare, diabetici, cu alte cuvinte toti cei care dintr-o 
alegere personala sau din necesitate trebuie sa elimine anumite alimente din dieta. 

 

Portalul online „Cucina Mancina” este ca o carte de bucate cu multe retete (circa 
1.200 retete), pe care le poti rasfoi prin multe filtre si cuvinte-cheie, incat sa 
satisfaca exigentele tuturor: cei care mananca fara grasimi, fara zahar, fara lactoza, 
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cu sare putina sau pur si simplu celor curiosi. 

In sectiunea “filtreaza retete”, vizitatorii pot gasi retete vegane, vegetariene, fara 
gluten, fara lactoza, fara oua, cu putin zahar, cu grasimi putine sau un nivel de sare 
scazut.  

Cei care propun retetele pe website sunt bloggeri in domeniul alimentar, bucatari, 
chefi sau editori si redactori privati care, in mod voluntar, au vrut sa colaboreze. Pe 
portal se afiseaza retete care, inainte de publicare, sunt selectionate de nutritionista 
Elvira Greco. Daca ai cel putin zece retete publicate devii „blogger alimentar cu 
drepturi depline” al pe portalul Cucina Mancina. 

Fiecare vizitator sau membru al comunitatii poate alege retete publicate de food 
bloggerii colaboratori, in functie de necesitatile personale, de exemplu prin filtrele  
„fara….”si „cu….”: fara gluten, cu grasimi putine, fara lactoza, cu sare putina, fara 
oua, cu zahar putin, fara soia, cu legume, etc. In plus, prin „serviciul social 
alimentar” (social fooding) se pot propune modificari online ale retetelor conform 
propriilor exigente si propriilor gusturi, salvandu-le ca alternative favorite in propria 
carte de bucate si partajandu-le cu restul comunitatii. 

 

Cucina Mancina mai ofera si un serviciu de store locator, unde pot fi gasite diferite 
localuri: printr-o aplicatie de geolocalizare, „stangacii din bucatarie” pot gasi 
restaurante si magazine in apropiere de locatia lor unde pot cumpara produse 
conforme cu exigentele lor si, pe viitor, sunt invitati sa semnaleze locuri si 
evenimente si altor utilizatori. 

Vizitatorii de pe portal sunt adasar in prim plan pe portal: daca au anumite 
probleme ei sunt intotdeauna primii care sugereaza eventualele solutii gasite. Si 
localizatorul store locator functioneaza tot de jos in sus, deoarece porneste de la 
sugestiile utilizatorilor. Pana in prezent, cuprinde 12.000 locatii introduse de 
voluntari sau colaboratori care au fost apoi contactati pentru a verifica veridicitatea 
informatiilor. Este ca un ghid online unde toate informatiile continuu actualizate. 
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Antreprenorul / 
antreprenorii 

Cucina Mancina este un Start Up nascut din ideea a doua fete, Lorenza Dadduzio 35 
ani si Flavia Giordano 38 ani din Bari (Puglia, sud-estul Italiei, la „tocul cizmei”). 

Cele doua fete s-au cunoscut la un curs organizat 
de Arti Puglia despre Start Up-uri inovative si in 
timpul unei cine cu colegii de curs au observat ca 
sunt inconjurate de persoane alergice, cu 
intolerante sau vegetarieni. 

Era la inceputul anului 2012, iar ideea lor s-a 
transformat rapid in proiect, in mod natural. 
Flavia Giordano a conceput numele de „Cucina Mancina” iar Lorenza Dadduzio a 
creat logo-ul. Inspirate din desenele cu „furculite vorbitoare” ale lui Munari, au 
recreat cu ajutorul unei „furculite” care seamana si cu o „mana”, logo-ul si marca 
inregistrata. Au pornit de la conceptul, in loc de „copyright” („drept de autor”) – 
„copy left” („stang de autor”), care este simbolul unei miscari mai vaste privind 
drepturile de autor, in care adeptii „copy left” spun in calitate de „autori” ai unei 
idei original create ca dau dreptul „utilizatorilor” sa se foloseasca de ea, o pot 
difuza, si chiar modifica liber, cu conditia sa respecte cateva conditii esentiale. 

Apoi cele doua fete au trebuit se efectueze studii si analize ale pietei din care a 
reiesit ca problema principala si cea mai frecventa pe care o au cei cu necesitati 
alimentare diferite este ca sunt obligati sa manance mereu aceleasi lucruri, 
deoarece pe de o parte retetele pe care le cunosc sunt mereu aceleasi, iar pe de alta 
parte pentru ca pentru multi dintre ei este dificil sa gaseasca magazine care vand 
alimente adecvate in functie de alergii si intolerante.  

Astfel, cele doua antreprenoare au compus sloganul “If it doesn’t go right, go left!” 
(„daca nu merge „drept”, mergi „stang””) si la sfarsitul anului 2012 au participat cu 
ideea lor de afacere la o competitie a Start Up-urilor: „Start Cup Puglia”. 

In 2013 au castigat un concurs de idei organizat de Camera de Comert din Bari, 
“Valoare absoluta” (Valore Assoluto) si au investit premiul, in valoare de 70.000 
euro, in dezvoltarea platformei. Tot in acelasi an, renumita casa editoriala italiana 
Feltrinelli, le-a propus celor doua fete realizarea unei carti de retete. Astfel au 
realizat “Eat Different.” (Mananca diferit). 
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Cartea de retete a fost publicata la inceputul anului 
2014 , iar in prezent este promovata prin conferinte, 
evenimente, spectacole de gatit sau expozitii, pentru 
a oferi posibilitatea oricui sa vada retetele. 

Flavia Giordano se ocupa cu continutul social media, 
in timp ce Lorenza Dadduzio, fiind si manager al unei 
agentii de comunicare (Metròfili), se ocupa de tot 
ceea ce inseamna imagine, inclusiv partea grafica si 
pozele retetelor. 

Nr. colaboratori aproximativ 100 de colaboratori, printre care foodgrapheri (fotografi ale 
mancarurilor) si food makers, voluntari in prepararea mancarurilor din toata Italia. 

Rezultate obtinute Tinerele antreprenoare au obtinut, in anul 2013, o finantare in valoare de 70.000 
euro din partea Camerei de Comert din Bari si o bursa de studiu in San Francisco la 
Scoala Start Up din cadrul fundatiei Mind the Bridge.  

Imediat dupa aceea au obtinut numeroase premii: microintreprenderea celor doua 
antreprenoare s-a clasat intre primele 5 start Up-uri italiene dedicate sectorului 
alimentar, in anul 2014, cel mai bun Start Up din domeniul alimentar din luna martie 
2014, locul al treilea la competitia Capitalurilor Sociale (Altis-Scoala Superioara a 
intreprinderilorsi Università del Sacro Cuore si Intesa Sanpaolo) si cel mai bun Start 
Up pentru Asociatia 3040Generation (Re Food, valoarea produselor alimentare de la 
ferma la furculita). 

In prezent, principalele venituri provin din proiectele editoriale, si anume, din 
vanzarea cartii de retete publicata de editura Feltrinelli “Eat different” ("Mananca 
diferit") si din proiectul editorial realizat in colaborare cu Uniunea Camerelor din 
Puglia si anume "Puglia mananca diferit", un produs editorial conceput pentru a 
valorifica produsele alimentare din regiunea Puglia pentru cei cu exigente speciale 
in domeniul alimentar. 

In viitor, vor solicita restaurantelor si magazinelor un comision, in schimbul caruia 
acestea vor fi incluse intr-un serviciu pe care cele 2 il vor realiza, de rezervari la 
restaurant si de vanzare online a produselor alimentare. 
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11) 

Nume Start-Up LOVLI 

Ce este / ce face magazin online de vanzare a obiectelor de design “fabricate in Italia” 

Logo  

 

Website www.lovli.it  

Anul infiintarii 2013 

Unde s-a infiintat Milano (nord Italia) 

Domeniu Design, e-commerce 

Descriere start-up Start Up-ul Lovli este un portal ce reprezinta „un magazin online de talente” (talent 
store), dupa cum precizeaza cei doi fondatori Pazzini si Galimberti – de unde se pot 
cumpara produse de design italian la preturi reduse. 

Pe platforma lovli.it se pot cumpara diferite produse de design „made in Italy” (de la 
design de interior (mobilier, aranjamente, decoratiuni), la creatii artizanale 
(accesorii, imbracaminte, incaltaminte)) la preturi accesibile, dar in acelasi timp se 
pot cunoaste creativii care au creat, gandit, realizat aceste obiecte. Pe Lovli.it 
companiile si designerii – toti italieni – sunt prezentati, cu ajutorul fotografiilor, 
filmuletelor si interviurilor, in timp ce o selectie a produselor lor sunt puse la 
vanzare pentru o perioada limitata, la preturi reduse. Produsele expuse si oferta de 
pret se schimba si sunt actualizate zilnic. Pentru abonati se trimite un newsletter in 
care sunt anuntate propunerile de moment. 
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Start Up-ul distribuie peste 1.000 de marci ale design-ului italian in peste 60 de tari 
din toata lumea. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Fondatorii Start Up-ului sunt Tiziano Pazzini (33 de ani, din Cesena) si Alberto 
Galimberti (35 de ani, din Bergamo). Fosti colegi de masterat la Masterul in 
Marketing si Comunicare (MiMeC) de la Universitatea Bocconi din Milano, cei doi 
traiau in strainatate, iar intr-o buna zi au decis sa se intoarca in Italia si sa-si 
deschida aceasta afacere. 

 

Tiziano Pazzini, ex Brand Manager pentru firma Ferrero-Rocher pe toata zona 
asiatica si Alberto Galimberti, ex director de marketing in cadrul companiei Voxy la 
New York, de mai multa vreme si-au dorit sa se intoarca in Italia si sa faca ceva in 
tara lor. 

Din acest motiv, in anul 2012 si-au investit propriile economii in Start Up-ul Lovli.  

Nr. colaboratori / 
angajati 

15 

Rezultate obtinute Start Up-ul Lovli, infiintat datorita economiilor celor doi antreprenori, are azi o 
perspectiva de crestere in valoare de 2 milioane de euro, o crestere pentru anul 
2014 de 300%, iar de la 3 colaboratori cati a avut in trecut, a ajuns azi la 15. 

Pe portal in prezent sunt peste 1.000 de firme furnizoare, iar produsele sunt 
vandute in 60 de tari din toata lumea. In aprile 2014 Lovli a obtinut finantari in 
valoare de 520.000 euro de la un grup de investitori din care face parte si IAG si, 
dupa spusele celor doi co-fondatori sunt in curs de negociere cu alti investitori in 
vederea obtinerii altor finantari in lunile urmatoare. Intre timp, suma obtinuta este 
folosita pentru internationalizarea platformei si patrunderea in domeniul mobilelor 
cu o aplicatie care, in octombrie 2014, a fost desemnata ca Best New Lifestyle App 
in Italia si in alte 87 de tari. 
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12) 

Nume Start-Up DOVECONVIENE.IT 

Ce este / ce face portal online de oferte si pliante promotionale, publicatii digitale cu oferte de pret 

Logo  

 

Website www.doveconviene.it  

Anul infiintarii 2010 

Unde s-a infiintat Pescara (centru-est Italia) 

Domeniu IT&C 

Descriere start-up DoveConviene.it este ca un chiosc ziare digital, cu o functie de geo-localizare, care 
afiseaza pliantele si cataloagele principalilor comercianti si marci din orice categorie, 
de la alimente, produse electronice, mobilier, bricolaj, pana la imbracaminte si 
calatorii, si le arata utilizatorilor care sunt in zona de referinta a punctelor de 
vanzare respective. 

Website-ul DoveConviene.it da persoanelor posibilitatea sa-si pregateasca dinainte 
cumparaturile, fiind informati prin notificari e-mail sau pe telefonul mobil, despre 
cele mai recente oferte promotionale, pliante si cataloage. Acestia pot vedea pe 
hartile digitale toate magazinele si punctele de vanzare care ii intereseaza si sunt 
avertizati cand promotiile se apropie de sfarsit. In fiecare luna, pe DoveConviene.it 
sunt accesate 15 milioane de pliante digitale. 

Serviciul oferit de Doveconviene.it a fost deja consultat de peste 42% dintre familiile 
care folosesc cu regulariate pliantele promotionale pentru a-si face cumparaturile 
(circa 12 milioane). 

Antreprenorul / 
antreprenorii 
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Firma s-a nascut din ideea celor doi administratori, Alessandro Palmieri si Stefano 
Portu, ce astazi sunt si directorii executivi ai startup-ului.  

Stefano Portu are peste 15 ani experienta in sectorul digital, atat pe piata italiana 
cat si internationala, dupa ce a avut diferite functii de conducere in marketing in 
cadrul multinationalei Buongiorno SA - la Start Up-ul careia a participat, de 
asemenea, la sfarsitul anilor 1990 - iar ulterior in cadrul trustului media L’Espresso, 
unde a detinut functia de Director al Ofertei Digital Premium, Mobile & Tablet 
incepand din 2007. 

Alessandro Palmieri a fost, de asemenea, printre promotorii Start Up-ului la 
Buongiorno SA, unde a detinut functii de raspundere, apoi s-a dedicat proiectelor 
antreprenoriale si se numara printre co-fondatorii unor agregatoare internationale 
importante cum sunt Jobrapido.com si Autoxy.it. 

Nr. colaboratori / 
angajati 

43 

Rezultate obtinute Compania, in circa patru ani, a pus bazele pentru a digitaliza piata nationala italiana 
a pliantelor promotionale, care are o valoare estimata la peste 1 miliard de euro, 
castigand increderea a 5 milioane de consumatori. S-a confirmat pe piata ca un 
canal media de importanta pentru retaileri si pentru comercianti din industria 
brandurilor. Astazi, Start Up-ul are o cifra de afaceri de 2 milioane de euro, cu 
aproape 5 milioane de descarcari doar in Italia. Firma are 43 de colaboratori. 

In anul 2013, portalul online pentru shopping geo-localizat a atras peste 3,5 
milioane de euro investitii de la Principia II (fond inchis administrat de Principia Sgr) 
care ii vor servi ca sa se impuna ca un actor-cheie in alte tari, deoarece prezinta un 
mare potential de dezvoltare pe scara internationala. In special, prevede o 
accelerare a activitatilor deja incepute in Spania, Mexic, Brazilia si SUA. 
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13) 

Nume Start-Up PERSONAL FACTORY 

Ce este / ce face direct de la producator, cimentul produs la km 0 

Logo  

 

Website www.personalfactory.eu  

Anul infiintarii 2009 

Unde s-a infiintat Simbarìo (Vibo Valentia - Calabria, sud Italia) 

Domeniu constructii 

Descriere start-up Personal Factory, infiintata in anul 2009, a dezvoltat si patentat o instalatie sau mai 
bine spus un robot, denumit “Origami”, care de fapt este o fabrica portabila de 
mortar si ciment, de doar sase metri patrati. 

O adevarata revolutie, daca ne gandim ca pentru acest sector industrial, o mare 
parte a costurilor si a dificultatilor sunt determinate de transportul de materii 
prime. Instalatia permite reducerea drastica a transportului in cadrul lantului de 
productie, cu un impact redus asupra mediului. 

„Origami” permite amestecarea si producerea de agregate si betoane, 
transformand, practic, orice comerciant sau distribuitor de materiale pentru 
constructii intr-un producator de materiale la scara mica. Mortarul este compus din 
98% nisip si ciment care se gasesc peste tot. Personal Factory vinde echipamentele 
si componentele chimice necesare pentru a compensa acele 2 procente lipsa si a 
produce mortar. Producand mortarul acasa, clientul economiseste aproape 
jumatate din costurile pe care le-ar fi avut daca isi cumpara direct cimentul. 

Instalatia, care ocupa 6 metri patrati, este complet automatizata, executa productia 
foarte repede, precis si flexibil. Acest lucru permite utilizatorului sa obtina avantaje 
legate de reducerea costurilor pentru materialele pe care le vinde, in plus da 
posibilitatea de a oferi la cerere un vast catalog de produse certificate, reducand in 
acelasi timp stocurile pe depozit. 
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„Principiul este asemanator cu cel al producerii sucului Coca-Cola in intreaga lume”, 
sustine Francesco, co-fondatoral Personal Factory, “apa si zaharul se cumpara de pe 
piata locala, iar ingredientul secret este produs numai de catre compania mama. 

In plus, mixerele „Origami” sunt „conectate in retea”: pe platforma cloud a 
companiei se gasesc retete, modele, experiente de la cei care au construit deja cu 
materiale produse folosind masinaria. Acest lucru le permite clientilor care folosesc 
instalatia „Origami” sa vizualizeze opiniile altor utilizatori ai aparatului si sa aiba 
intotdeauna la dispozitie retete, pentru a isi produce singuri, de la mortare de 
reparatii, la cimenturi speciale sau materiale de impermeabilizare, pana la produse 
cum ar fi mese sau chiuvete, podele, terase sau balcoane. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Personal Factory a fost infiintata de fratii Tassone: Francesco, 34 ani, absolvent al 
Facultatii de Inginerie si Luigi, 28 ani, absolvent al Facultatii de Economie. „Origami” 
s-a nascut dintr-o intuitie a lui Francesco, ce studiase inginerie in nordul Italiei, la 
Trento, cu o specializare ulterioara la Valencia in Spania. In plus, inca de cand era 
mic a observat si a invatat din peripetiile tatalui sau, care avea o mica fabrica de 
materiale pentru constructii numita CIT, infiintata in anul 1982. In zilele noastre, in 
Simbario, satul in care traiesc cei doi si in care se afla fabrica, strazile sunt putine si 
nu sunt intr-o stare prea buna. Din acest motiv, tatal sau pierdea timp si bani pentru 
transport. Acest lucru i-a dat de gandit lui Francesco, si tocmai pentru a rezolva 
aceasta problema pe care o avea tatal sau, s-a gandit mult la modalitati prin care sa 
elimine complet logistica si transportul, permitand celor ce lucreaza in sectorul 
constructii sa-si produca singuri mortarul si cimenturile. Si asa s-a decis sa 
construiasca primul prototip al mini-fabricii portabile si l-a denumit „Origami, 
robotul-zidar”. 
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Nr. colaboratori / 
angajati 

27 angajati si 7 colaboratori 

Probleme intalnite Principala problema intalnita de cei doi frati la inceputul activitatii a fost legata de 
gasirea surselor de finantare pentru a-si putea finaliza prototipul. Rereusind sa 
obtina finantari de la banci sau fonduri regionale pentru inovare si dezvoltare, cei 
doi au decis ca pentru a termina realizarea prototipului, sa ipotecheze apartamentul 
familiei.  

Ulterior s-au inscris la o competitie europeana pentru Start Up-uri si au intrat in 
contact cu mediul investitorilor de capital de risc. Impulsul il primesc in anul 2008 
cand au obtinut 1.300.000 euro de la doi dintre acesti investitori. 

Rezultate obtinute Personal Factory se situeaza pe primele locuri in toate clasamentele Start Up-urilor 
din Italia: in clasamentul noilor companii inovatoare care au obtinut mai multe 
fonduri (3,8 milioane euro in total), pe lista Start Up-urilor care au depasit cifra de 
afaceri de 1 milion de euro si pe lista firmelor nou-infiintate care ofera cele mai 
multe locuri de munca. 

Prototipul „Origami” a atras fondurile investitorilor de Venture Capital (capital de 
risc), care au investit aproape 3 milioane de euro in Start Up-ul din Calabria. 

 

Au fost vandute deja un numar de cincizeci de fabrici portabile in intreaga lume, 
cele mai recente in Congo si in Albania. Vanzarile au crescut de la an la an, ajungand 
in anul 2014 la1,6 milioane de euro. 
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14) 

Nume Start-Up ENNOVA 

Ce este / ce face asistenta de la distanta pentru dispozitive mobile, tablete si PC 

Logo  

 

Website www.ennova.it  

Anul infiintarii 2010 

Unde s-a infiintat Torino, Milano, Cagliari si Pomezia 

Domeniu IT&C 

Descriere start-up enNOVA a dezvoltat un model inovativ de asistenta la distanta pentru cei ce detin 
aparate digitale (smartphone, tablet, PC), punand la dispozitia acestora un Centru 
de Asistenta specializat, care sa raspunda tuturor problemelor de functionare sau 
de configurare a aparaturii. Centrul de Asistenta se conecteaza de de la distanta si 
poate opera direct pe aparatele in cauza. 

 

enNOVA este o firma Start Up infiintata in anul 2010 in incubatorul de afaceri I3P 
din cadrul Universitatii Politehnice din Torino declarandu-si misiunea de a proiecta, 
dezvolta si lansa noi modele de functionare pentru companii din sectoarele: 
telecomunicatii, finante si utilitati care doresc sa-si simplifice procesele de 
management si sa imbunatateasca pentru clientii lor conceptul de „user experience” 
(exprientele pozitive ale utilizatorului unui produs). 

Serviciul este parte a unui model mai amplu de asistenta, primul de acest fel in 
Europa pentru smartphones, tabletele si PC, si de asemenea primul in lume care 
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permite asistenta de la distanta pe toate aparatele digitale ale Clientului cu aceeasi 
tehnologie si mod de operare. 

 

Idea de baza pe care se bazeaza Start Up-ul este sa eficientizeze modalitatile de a 
acorda asistenta clientilor. Ideea pleaca de la constatarea ca de multe ori, pentru 
client e dificil sa-i explice unui operator de call center ce problema are cu aparatul, 
iar apoi este dificil sa inteleaga exact ce anume trebuie sa faca pentru a o rezolva. In 
schimb, prin platforma pusa la dispozitie de enNOVA, numita „MyHD”, expertul 
tehnic poate intra direct in smartphone, tableta sau pe calculatorul clientului si sa-i 
rezolve problema, iar in acelasi timp clientul are la dispozitie un expert in orice 
moment, ori de cate ori are nevoie. 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

 
Cei doi fondatori ai Start Up-ului sunt Fiorenzo Codognotto, un antreprenor care a 
avut deja experiente importante in sectorul IT, si Michele Scarici, care astazi este 
directorul executiv al societatii. 
Pe langa ideea in sine de afacere, cei doi aveau deja cu ei un bagaj de experiente 
mai bogat decat ceea ce in mod normal au alte Start Up-uri, si anume o retea 
consistenta de relatii si colaborari dobandita din precedentele experiente 
profesionale, precum si capital de investitii necesar pentru a-si demara afacerea. 

Nr. colaboratori / 
angajati 

400 
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Probleme intalnite La inceput, firma nou-infiintata a trebuit sa faca fata problemelor legate de 
dezvoltarea aplicatiei informatice, confruntandu-se cu probleme foarte complexe, 
iar multi au crezut ca nu pot reusi. Pentru ca ideea de afacere sa functioneze, 
trebuiau solutii inovative pe care sa le prezinte clientilor, care sa fie convingatoare 
din punct de vedere al valorii ofertei si credibile din punctul de vedere al fezabilitatii 
la nivel industrial. 

Au reusit sa depaseasca aceste probleme odata cu intrarea in „I3P”, incubatorul de 
afaceri al Politehnicii din Torino. 

Incubatorul i-a ajutat pe cei doi antreprenori sa lucreze la modelul de afacere si sa 
stabileasca relatii atat cu cercetatorii din cadrul Politehnicii din Torino (o 
universitate italiana importanta) cat si cu alte companii din reteaua incubatorului. 
Fondatorii enNOVA sustin ca fara sprijinul incubatorului de afaceri, nu ar fi reusit sa 
dezvolte tehnologia cu aceeasi rapiditate si ca ar fi pierdut mult mai mult timp 
incercand sa-si convinga clientii ca solutiile propuse de ei sunt valabile si chiar 
functioneaza. 

Sprijinul oferit de incubatorul de afaceri i-a ajutat pe cei doi antreprenori sa 
inteleaga ca nu trebuie sa se plafoneze la modelul Start Up-ului fondat initial, ca 
firma trebuie sa evolueze de-a lungul timpului, ca trebuie sa castige de partea sa 
investitori si finantatori: “Business Angels” („ingeri ai afacerilor”) si investitori de 
capital de risc. 

Rezultate obtinute Premiata in 2014 ca fiind cel mai bun Start Up italian, enNOVA are azi clienti 
importanti precum Telecom, Vodafone, Iren, Enel si Edison. 

La doar cativa ani de la infiintare, enNOVA reprezinta astazi o companie care are 
aproximativ 400 de angajati si o cifra de afaceri de peste 12 milioane de euro. Este 
prezenta in teritoriu prin sedii in patru mari orase (Torino, Milano, Pomezia si 
Cagliari). 

Start Up-ul a reusit in doar cativa ani sa ajunga de la 3 colaboratori la 400 de 
persoane angajate.  
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15) 

Nume Start-Up BRANDON FERRARI 

Ce este / ce face consultanta in distributie digitala pentru produse din categoriile Fashion, Home & 
Living, Gourmet si Design 

Logo  

 

Website brandonferrari.com/en/ 

Anul infiintarii 2012 

Unde s-a infiintat Milano, Napoli 

Domeniu comert 

Descriere start-up Brandon Ferrari este o firma care se ocupa de distributia online de produse de 
moda, design si food, indrumand si sprijinind firme italienesti active pe piata 
comertului electronic. Brandon Ferrari selectioneaza o serie de branduri italienesti 
renumite sau pe care le identifica drept avand potential ridicat, pentru care se 
ocupa pe diferite website-uri de vanzare online de organizarea vanzarilor din 
catalog si de campanii “flash sales” (licitatii online cu vanzari rapide). In plus, ofera 
asistenta acestor firme, analizandu-le procesele si procedurile interne si identificand 
strategiile comerciale online cele mai adecvate in asa fel incat sa atinga obiective 
minime de vanzare intr-un an. 

 

Produsele principale sunt din sectorul moda, si produse pentru casa, dar si produse 
pentru copii, produse alimentare gourmet si vinuri. Brandon Ferrari cumpara stocuri 
de la una dintre cele 60 de marci afiliate si apoi le revinde (cu o marja de profit) 
altor companii (de orice dimensiune) care doresc sa faca comert online. 
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Ideea functioneaza in felul urmator: o firma care doreste sa vanda produse online se 
adreseaza startup-ului Brandon Ferrari, care intai verifica website-ul de vanzari 
online pe care il are acea firma, pentru a vedea daca este bine pozitionat pe 
motoarele de cautare, caz in care ii sprijina in procesul de vanzare. De aici Brandon 
Ferrari ii deschide firmei un "cont pentru vanzari": firma declara cate produse 
doreste sa vanda website-ul de vanzari online, iar Brandon Ferrari se ocupa de 
rezervarea acelei cantitati in depozitul producatorului. Prin urmare, website-urile de 
vanzare online nu sunt obligate sa cumpere in avans ci doar raportat la ceea efectiv 
se vinde la ei pe site. In acest fel, un singur website de vanzare online poate oferi in 
acelasi timp o multitudine de produse, nefiind blocata cu platile in avans pentru 
marfa. Brandon Ferrari se ocupa de toate detaliile: fotografiaza produsele, prezinta 
o scurta descriere a lor, etc. 

 

Antreprenorul / 
antreprenorii 

Paola Marzario, fondatoarea Start Up-ului, s-a nascut si a crescut in Lecco, iar la 
varsta de18 ani s-a mutat la Milano. Si-a infiintat primul Start Up (ItaliaCasting) in 
anul 2001, pe vremea cand studia inca la universitate, la Facultatea de Drept. 

  



                       

 
 

         
 
 

 

 
80 

In 2008, isi vinde 65% din actiunile detinute in ItaliaCasting, catre grupul Best Union 
SA si incepe sa lucreze pentru compania principala a grupului. In 2012 se decide sa 
porneasca intr-o noua aventura antreprenoriala, pe cont propriu, renunand la un 
salariu foarte bun, vinde restul procentelor din compania fondata de ea, se ocupa 
de gasirea investitiilor necesare si strange finantari in valoare de 600.000 euro. 
Astfel, impreuna cu o prietena care in acel moment nu avea un loc de munca, 
infiinteaza Start Up-ul „Brandon Ferrari”. 

Nr. colaboratori / 
angajati 

25 de persoane 

Rezultate obtinute In 2013 Brandon Ferrari s-a ocupat de peste 500 de campanii de vanzari in 
aproximativ 17 tari. Are la activ peste 60 de marci exclusive printre care: Byblos, 
Kaos, Marinella, Caffe' Vergnano, Moleskine, Smemoranda si Venini. Are o echipa 
de 25 de persoane cu o varsta medie de 26 de ani, dintre care 70% sunt femei.  

In 2014 a avut o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, comparativ cu anul 2013 cu o 
cifra de afaceri de 2,7 milioane euro. Tot in 2014 a intrat in „top 10” al celor 35 de 
Start Up-uri italiene cu cifra de afaceri mai mare de un milion de euro, dintre cele 
2.700 de firme Start Up inregistrate in Registrul companiilor inovative din cadrul 
Ministerului Dezvoltarii Economice. 
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6 CONCLUZII 
 
Acest Ghid nu se pretinde exhaustiv, insa si-a propus sa colecteze o serie de informatii utile, care sa 
indrume potentialul antreprenor prin „hatisurile” initiale, mai ales de tip metodologic, cultural si psihologic 
(motivational), ce insotesc acest complex dar frumos drum: antreprenoriatul. 
Indrumarea consta in sprijinirea noilor antreprenori, invatand modul in care sa-si evalueze performantele 
companiei lor, in identificarea oportunitatilor si provocarilor existente, si cateva idei despre accesul la 
serviciile necesare in gestionarea companiei si despre incontro sa se indrepte pentru obtinerea 
eventualelor fonduri si finantari. 
 
 


