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Activitatea 6.
Susținerea antreprenoriatului în regiunea de implemenatre a proiectului

6.3. Studiu de analiză în domeniul antreprenoriatului,
bune practici și măsuri de susținere

POWER POINT
SEMINARUL “DE CE SĂ ALEGI CALEA ANTREPRENORIALĂ”

Autor:
HURLOIU LĂCRĂMIOARA RODICA
Expert bune practici în antreprenoriat
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Antreprenorul este:
•O

persoană motivată, pregătită să-și asume riscul de a investi capital de

orice fel, uman si/sau financiar, după caz
•O

personaă care înființează singur sau în asociere orice fel de activitate

independent, în scopul obținerii de profit, generatoare de locuri de muncă,
după caz
•O

persoană care își asumă responsabilitatea de a conduce spre success

acea activitate independent
•O

persoană care are abilitatea de a intui şi evalua oportunităţile de

dezvoltare, de a aduna resursele necesare şi de a iniţia acţiunile propice
asigurării succesului
•O

persoană care are capacitatea de a forma și conduce echipe formate din

cei mai buni specialiști.
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Antreprenor poate fi orice persoană, indiferent de gen sau vârstă,
care are idee despre modul în care poate face ceva mai bine într-un
anumit domeniu de activitate și care este dispusă să-și asume riscuri.
Ideea se poate referi la un produs, serviciu, segment de piață,
modalitate de marketing și comercializare, procedeu, tehnologie
avansată, inovație, cu aplicabilitate în orice domeniu de activitate.
Antreprenor este orice persoană care „întreprinde”, de aceea se mai
numește și „întreprinzător”, care își asumă riscuri , inovează, se
adaptează schimbărilor de orice fel, are iniţiativă, care reușește să
combine resursele astfel încât să adauge o nouă valoare.
O astfel de persoană este dispusă, uneori, sa renunțe la multe lucruri,
la stilul de viața anterior, la profesia de bază, trebuind să
depașească inerția, să dispună de energie, putere, ambiție. Reușita
Antreprenorului depinde foarte mult de personalitatea sa, de cultura
sa, de cunoștințele și experiența sa profesională anterioară, de gradul
în care acceptă sa riște, să valorifice oportunitățile, de mediul
extern, de sprijinul pe care poate conta din partea familiei,
prietenilor, comunității de afaceri.

orice persoană

este dispusă să-și
să și
asume riscuri

Antreprenor
poate fi

indiferent de gen
sau vârstă

care are idei/e
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Îți poți îmbunătăți statutul social, obții
prosperitate;
Îți alegi persoanele cu care dorești să
colaborezi;
Ai șansa de a profita de oportunitățile ce apar
în piață;
Ai independență și poți lua decizii fără să
urmezi ordinele altcuiva;
Nu ești expus rutinei ca în cazul unui loc de
muncă obișnuit.

Antreprenoriatul
–
un
concept la care, până nu de
mult, puteau visa doar cei
care dețineau o experiență
considerabilă în domeniul
afacerilor.
În prezent lucrurile nu mai
sunt atat de stricte.
Statutul de antreprenor este
una dintre soluțiile la care se
poate apela atunci când se
dorește independența.
Tu
ți-ai
începe
propria
afacere?
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În prezent, pentru a-ți
deschide propria
afacere iți trebuie:
puțin curaj
o sumă nu prea
mare de bani
o bună planificare
un strop de noroc.

Iata câteva motive
pentru care
PROPRIA
AFACERE s-ar
putea dovedi o
optiune inspirata
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1. Iți poți urma visul
- nu dorești să muncești
toată
viața
pentru
altcineva
- nu
vei
mai
auzi
cuvântul deadline sau
teamwork
- nu dorești să muncești
într-un domeniu care nu
îți prea place
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1. Iti poti urma visul
-

-

-

antreprenoriatul iti ofera
sansa de a lucra in domeniul
de care esti cu adevarat
interesat
studiaza piata si analizeaza
bine situatia (daca ideea ta
de afacere are vreo sansa
sau nu)
in final, transforma-ti visul
intr-o afacere profitabila!

2. Esti propriul tau sef
- cel mai probabil nu iti
doresti sa muncesti
toata viata pentru
altcineva
- ai prefera sa fii propriul
tau sef, cu propriile
reguli
- acest lucru inseamna
ca ai si un program de
lucru mai flexibil
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2. Esti propriul tău șef
-

-

nu ești prins, între 9 si 18
(cel puțin !!!), la birou.
este adevărat că vei avea și
zile când vei munci de
dimineața până seara
va există și reversul
medaliei: momente când iți
vei putea lua
vacanța/concediu, fără sa
te consulți cu nimeni!

3. Nu este chiar atât de
dificil
poate
fi
inspaimântător să te
gândești că ai putea
avea propria afacere,
de care să te ocupi și
pentru care să fii
responsabil.
- însă nu este chiar atât
de dificil pe cât ți se
poate părea!
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3. Nu este chiar atat de
dificil
- poti obtine finanțare,
dacă tu nu dispui de
suma de start, și, dacă
începi devreme este
bine...

3. Nu este chiar atât de
dificil
- nu ezita să ceri ajutorul
atunci când simți că nu
te mai descurci de unul
singur – un partener de
afaceri ar putea fi o
idee bună sau sfatul
unui expert în domeniu.
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4. Poate fi foarte
profitabilă
- antreprenoriatul se poate
transforma într-o situație
foarte profitabilă, pe termen
lung.
- daca ești creativ, alegi o
nișa pe care concurența nu
este foarte mare, muncești și
ai și noroc, ai șanse să
câștigi sume interesante din
afacerea ta!

4. Poate fi foarte
profitabilă
-important este să nu iți
pierzi încrederea și să
ai răbdare: chiar dacă
la început este mai
greu, roadele se văd la
capătul a câțiva ani.
-profitul obținut poate fi
destul de mare!
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5. Poti avea o cariera
secundara
- pe langa faptul ca ai un
venit pe care il poti
investi in afacerea
proprie, te asiguri ca nu
vei fi chiar in aer, daca
lucrurile nu merg asa
cum ar trebui cu
proiectul tau personal.

Oportunitatea de a-ți mări veniturile;
Oportunitatea de a fi propriul șef;
Oportunitatea de a face ce-ți place;
Lipsa alternativelor (șomaj);
Lipsa satisfacției la locul actual de muncă;
Nevoia unei schimbări
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Responsabilitatea conducerii activității independente,
dar și a celor ce depind de ea (angajați, familie,
colaboratori, furnizori, clienți, după caz) îi revine în
cea mai mare parte întreprinzătorului;
În unele cazuri, activitățile independente pot genera
un anumit tip de insecuritate și lipsă de
predicitibilitate
Antreprenorul trebuie să fie foarte atent la
schimbările din mediul social, economic și fiscal,
câteodată inclusiv fiscal și după caz politic, astfel
încât să poată lua la timp deciziile necesare
Timpul necesar a fi alocat activităților independente
este după caz, “tot timpul”
Uneori, a fi Antreprenor presupune stres suplimentar,
dar de cele mai multe ori MERITĂ.

La Oficiul Registrului Comerțului se completează
un formular de verificare a disponibilității și de
rezervare a denumirii societății în care se vor
trece 3 variante de denumire a noii societăți, în
ordinea preferințelor. Daca există și o siglă se va
completa și un formular de rezervare a acesteia,
care trebuie însoțit de reprezentarea grafică a
siglei în 10 exemplare cu dimensiunea de 5 - 6
cm. Dovezile de rezervare a denumirii și siglei se
eliberează în 24 ore de la depunerea cererilor
(uneori chiar pe loc). Atât rezervarea denumirii
firmei, cât şi a siglei, sunt valabile 3 luni.
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Denumirea act constitutiv desemnează atât
înscrisul unic, cât și contractul de societate
şi/sau statutul societății.
Actul constitutiv se semnează de către toți
asociații sau, în caz de subscripție publica, de
fondatori și se încheie în formă autentică - la
notariat

Se va deschide un cont provizoriu al societății
la o bancă agreată de asociat/ asociaţi. in
care se va depune capitalul integral sau
parțial.
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În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii sau administratorii
societății, ori un împuternicit al acestora, vor cere înmatricularea societății în registrul
comerțului în a cărui raza teritoriala își va avea sediul societatea.
Cererea va fi însoțita de:
a) actul constitutiv al societății;
b) dovada efectuării vărsămintelor de capital, corespunzător condițiilor prevăzute în actul
constitutiv;
c) actele privind proprietatea asupra aporturilor în natura, iar în cazul în care printre ele
figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
d) actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați;
e) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor și a cenzorilor ca
îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.
La Biroul unic al Oficiului Registrului Comerțului, cu ajutorul unui consilier juridic al biroului, se
vor completa formularele necesare întocmirii dosarului de înființare. Tot aici, se vor completa şi
formularele necesare obținerii autorizațiilor și avizelor cerute pentru desfășurarea activității:
aviz și /sau autorizație privind paza și securitate contra incendiilor, aviz și /sau autorizația
sanitara, autorizația sanitar- veterinară, acordul si/sau autorizația de mediu, autorizația de
funcționare privind protecția muncii.
După autorizarea societății (şi încheierea procesului de înființare) se eliberează următoarele
documente: certificatul de înregistrare, anexa certificatului de înregistrare în care se
menționează eventualele autorizări şi încheierea judecătorului delegat de aprobare a înființării
societății comerciale.

Registrul comerțului eliberează noii societăți
și un "Certificat de înregistrare". Comunică și
administrației financiare în raza căreia se afla
sediul societății, pentru evidența fiscală.
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Dezvoltarea unei strategii durabile pentru realizarea obiectivelor
firmei;
Planificarea activităților și luarea deciziilor corecte și la timp;
Evitarea crizelor și risipei de resurse prin reacții neadecvate la
acestea;
Alocarea și folosirea eficientă a resurselor interne;
Managementul proactiv în locul unui management pasiv sau
reactiv;
Minimizarea efectelor riscurilor și a probabilității de apariție a
evenimentelor negative în cadrul firmei;
Protejarea de efectele negative ale apariției acestor evenimente;
Controlul în timp real al activităților din firmă;
Repartizarea unor răspunderi clar delimitate în cadrul firmei,
creând o cultura activă de prevenire a riscului în toate
compartimentele organizației.
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DACĂ ÎNCĂ NU
EȘTI CONVINS CĂ
PROPRIA TA
AFACERE ESTE
CEEA CE ESTE MAI
BUN PENTRU TINE,
MĂCAR POTI
ÎNCERCA !!!!
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