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Implicarea factorilor de mediu în activitatea 
întreprinderii

 MIHALACHE Roxana 
UNGUREANU George

NACU Gherasim

Economia modernă se caracterizează printr-o concurență sporită

• Rezultatele activității inovatoare inițiate de accelerarea progresului științific și tehnic,

afectează în mod substanțial toate aspectele dezvoltării societății umane, schimbă mediul de

viață și activitatea umană, modalități de asigurare a existenței și dezvoltării sale.

• Inovațiile sunt forța de bază și condiția prealabilă a dezvoltării activității economice a

întreprinderilor

• Activitatea inovatoare este una dintre activitățile principale ale oricărei companii care

folosește cunoștințele și interacționează cu domeniul tehnologiei, economiei și ecologiei,

psihologiei sociale și sociologiei, științelor de bază și aplicate, teoria și practica producției și

managementului, strategia și tactica.

• Conceptul de inovație al întreprinderii este potențialul de inovare, care este definit în general

ca o combinație de științific, tehnic, tehnologic, infrastructural, financiar, juridic, cultural și alte

oportunități de a oferi percepție și realizare de inovații, adică introducerea de inovații.

• Rolul crescând al inovațiilor și al activității inovatoare în dezvoltarea întreprinderii necesită o

analiza a impactului factorilor asupra inovație, activitate inovatoare și, în special, în domeniul

nivelul de inovație al activităților sale.

• Actualizarea potențialului inovator este o condiție prealabilă pentru companie de inovare, care

se caracterizează prin intensitatea proceselor de inovare și exprimată în termeni de activități

inovatoare și rezultate de performanță, exprimate în termenii eficienței inovației.
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Clasificările factorilor care influență activitatea inovatoare a întreprinderilor

• orice cercetare a esenței capacității inovatoare, a activității inovatoare, a formelor,

intensității și rezultatelor acesteia în cadrul întreprinderii de cercetare implică

inevitabil necesitatea identificării și studierii factorilor care determina de fapt

parametrii fenomenelor investigate.

Factorii care afectează nivelul de inovație al companiei

 Macro, factori externi mediați (indirect) de impact

 Microambient, factori externi efect direct (direct)

 Factori interni

Factorii de mediu

• Compania este într-un schimb constant cu mediul, oferind astfel oportunitatea funcționării și

dezvoltării sale eficiente.

• Starea mediului extern este cheia dezvoltării întreprinderilor inovatoare, întrucât un mediu

extern în raport cu orice întreprindere este condiția obiectivă și determinantă a existenței

sale.

Clasificarea factorilor de mediu:

 factori de influență directă (micro-ambient), afectează inovația companiei: factorii legali,

politici, sociali, tehnologici, economici, durabili și climatici.

 factori de influență indirectă (macro-ambient), creează condiții generale pentru existența

întreprinderilor în mediu

Factorii de influență indirectă

• Factorii de influență indirectă (macro-împrejurimile) creează condiții generale pentru

existența întreprinderilor în mediu. În factorii macro care afectează inovația companiei

Clasificare:

 factori politici

 factori legali

 factori politici

 factori sociali

 factori tehnologici

 factori economici

 factori durabili

 factori climatici
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Factorii politici

• Stabilitatea situației politice din țară determină eficiența inovației și crește astfel atractivitatea

investițională a industriei interne, inclusiv a partenerilor străini

Factorii legali

• Statutul juridic legal al companiei determină succesiunea inovării și cooperării bine organizate

cu autoritățile centrale și locale care exercită controlul și supravegherea întreprinderii de

inovare, ghidate de un sistem de legislație.

Factorii economici

• Reflectă situația economică generală din țara sau regiunea în care își desfășoară activitatea

compania. Acești factori sunt cei mai semnificativi, deoarece starea actuală și proiectată a

economiei afectează atingerea obiectivelor de afaceri, inclusiv implementarea inovațiilor.

Factorii științifici și tehnici ai macro-mediului

• efect indirect asupra inovației întreprinderilor, sunt cruciale pentru apariția inovațiilor

tehnologice în procesele de producție

Factorii sociali

• includ impactul indirect al culturii organizaționale și al populației consumatoare, codul său

moral de conduită, calitățile profesionale și personale ale angajaților, îngrijirea sănătății etc.

• mediul social determină în mare măsură gama, volumul producției, împingând cerințele

pentru un produs inovator și afectează indirect calitatea acestuia, sub rezerva disponibilității

unei cereri efective pentru acest produs sau pentru orice alt produs alimentar.

• Factorii sociali au o influență substanțială asupra activității inovatoare a întreprinderilor

industriale și asupra rezultatelor activității lor inovatoare

Factori naturali și climatici

• Mediul natural în care își desfășoară activitatea compania și nivelul de durabilitate pentru

inovație. Resursele naturale motivează companiile să-și îmbunătățească activitățile de

inovare în domeniu de dezvoltare

• Trebuie remarcat faptul că un mediu extern este caracterizat de mai multe proprietăți de

bază:

• Interconectarea factorilor de mediu;

• Complexitatea, cantitatea mare și nivelul de factori de variabilitate care afectează compania

• Dinamism, datorat dezvoltării economice dominante a statului;

• Natura probabilistică a modificărilor care au loc în mediul înconjurător.



4

FACTORI DE INFLUENȚĂ DIRECTĂ - MICROMEDIUL

• afectează în mod direct activitățile companiei: ritmul și amploarea întreprinderii,

eficacitatea acesteia și inovativitatea companiei.

Clasificare:

 Furnizori

 Concurenți

 Clienți

 Organisme publice

Furnizorii

• afectează inovația întreprinderii la nivelul prețurilor, calității, volumului, timpului de livrare

necesar pentru materiile prime, componentele și multe altele.

• Selecția corespunzătoare a furnizorilor este o premisă pentru o inovație eficientă.

Consumatorii

• Într-un mediu de piață caracterizat de concurența activă între producători, implementarea

strategiei de inovare depinde în mare măsură de consumatori.

• Producătorii trebuie să răspundă nevoilor clienților, îmbunătățind constant produsele existente

și dezvoltarea de noi rubrici, adică implementarea active diverse inovații.

Concurența

• ca parte a unei economii de piață, formarea avantajului competitiv prin inovație

este considerată ca fiind un proces permanent. Pentru a se menține pe piață

întreprinderile suportă costurile suplimentare cu cercetarea și dezvoltarea pentru

inovare care le asigură deosebirea față de firmele concurente.

• Clienții - consumatorii, utilizatorii, întreprinderile comerciale, agenţii

guvernamentale etc.

• Clienţii alcătuiesc cercul firmelor, instituţiilor şi al persoanelor individuale cărora le

sunt oferite pentru consum / utilizare mărfuri, produse realizate de întreprindere.
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Organismele publice

• Organismele publice sunt reprezentate de asociaţiile profesionale, ale consumatorilor,

organismele de stat publice şi locale, faţă de care întreprinderile au obligaţii legale.

Mediul ambiant determină o multitudine de efecte asupra întreprinderilor:

• adoptarea de stategii organizatorice suple, flexibile, adecvate frecvenţei, complexităţii şi

amplitudinii schimbării

• multiplicarea punctelor de contact între întreprinderi şi mediu pentru sesizarea operativă şi

corectă a schimbărilor

• diferenţierea modului de definire a atribuţiilor în cadrul activităţilor întreprinderilor în funcţie de

gradul de afectare a acestora la schimbările mediului

• creşterea rolului activ de prognoză a schimbării

DE REȚINUT!

• Mediul are două niveluri - macro și micro, care sunt descrise de următorii factori și anume:

factorii macro (politici, legali, economici, sociali, tehnologici, de mediu, climatici), care

reflectă particularitățile cadrului de reglementare de stat al politicii economice naționale,

adecvarea resurselor și factori de micromediul (furnizori, clienți, concurenți, audiență), care

reflectă mediul imediat al economiei de piață, care creează cerere și ofertă pe piață și

determină componentele infrastructurii acestei piețe.

• Factorii de mediu intern care influențează inovativitatea companiei sunt definiți în cadrul

subsistemelor sale funcționale (producție, finanțe, personal, marketing și management) și

determină excesul sau lipsa resurselor, interesul pentru inovația întreprinderii și capacitatea

instituțională de a implementa inovații.
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Promovarea afacerilor
Platforme Social Media Mihalache Roxana 

Ungureanu George
Nacu Gherasim

Platforme Social Media
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Promovarea afacerii dvs. prin YouTube este o modalitate

eficientă de a ajuta clienții potențiali sau clienții să se

conecteze cu afacerea dvs. Îmbinarea unui videoclip de

prezentare rapidă a afacerii dvs. și apoi încărcarea
acestuia pe YouTube vă oferă un instrument de vânzări

frumos pe care îl puteți posta pe pagina de pornire a

site-ului dvs. web sau le puteți distribui în e-mailuri către

potențialii clienți.

Considerații privind publicul: YouTube
are mai mulți utilizatori de sex masculin decât de sex

feminin. Publicul este bine răspândit în rândul grupelor

de vârstă până la 65 de ani.

Deoarece Google deține YouTube, veți avea nevoie de

un cont Google AdWords pentru a crea reclame

YouTube.

Youtube
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Reclamele Facebook vă ajută să
atingeți unul dintre cele trei tipuri mari de

obiective ale campaniei:

- Conștientizare: creșteți gradul de conștientizare
a mărcii sau creșteți acoperirea

- Trafic: captati trafic pe site-ul dvs. web, creșteți

implicarea, încurajați instalarea aplicațiilor sau

vizionările video, generați clienți potențiali sau

încurajați oamenii să comunice cu dvs. pe

Facebook Messenger.
- Conversie: creșteți achizițiile sau clienții

potențiali prin intermediul site-ului sau al

aplicației dvs., faceți cata sau conduceți trafic pe

jos cătremagazinele offline.

Facebook Ads
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Instagram este a treia cea mai populară platformă de

pe piață. Cu diversele sale formate de postare (imagini

permanente, povești de scurtă durată, serii IGTV,

sesiuni live, povești importante și multe altele), există

o varietate de moduri de a folosi Instagram pentru a

vă implica publicul și a vă promova afacerea.

-Promovați-vă vânzările și ofertele cu hashtag-uri

pentru a vă extinde acoperirea.

-Organizați concursuri cu un produs/ serviciu gratuit

sau cu reducere pentru a genera un buzz pozitiv (și

pentru a obține o listăde clienți potențiali).

-Oferiți sfaturi și tutoriale pentru a ieși în evidență ca

resursă accesibilă.

Instagram

Aflați cum să utilizați diferite tipuri de reclame pe rețelele de socializare pentru a obține rezultate reale de afaceri, în timp ce vă 

minimizați cheltuielile. Publicitatea pe rețelele sociale este o necesitate dacă doriți să ajungeți la un public nou, vizat - rapid.

Aceste anunțuri sunt redate
automat înainte, în timpul sau după alte
videoclipuri de pe YouTube. Ele pot apărea și
în alte locuri din rețeaua de afișare Google,
cum ar fi aplicații sau jocuri.Utilizatorii au
opțiunea de a sări peste anunț după cinci
secunde. Durata video recomandată este în
general de 30 de secunde sau mai mică. Cu
toate acestea, dacă aveți o poveste
convingătoare cu imagini excelente, puteți rula
mai mult.

Anunțuri in-stream care se 
pot închide

Acestea sunt reclame scurte care apar fie la 
începutul, la mijlocul punctului sau la 
sfârșitul unui videoclip. Anunțurile au o 
durată de maximum 15 secunde și nu pot fi 
omise.

Sfat: simplul fapt că
utilizatorii nu pot sări peste anunț nu 
înseamnă că vor urmări. Asigurați-vă că
mesajul dvs. audio este convingător în cazul
în care se uită în altă parte pentru a face 
altceva în timp ce anunțul dvs. este redat.

Anunțuri YouTube care nu 
se pot închide

Anunțurile Video Discovery 
apar lângă videoclipurile Youtube asociate, 
în rezultatele unei căutări Youtube sau pe
pagina de pornire mobilă.

Anunțurile apar ca o imagine 
miniatură, cu un pic de text care îi invită pe
utilizatori să facă clic și să vizioneze. Sfat
pentru profesioniști: luați în considerare
faptul că miniatura dvs. poate fi vizualizată la 
diferite dimensiuni și asigurați-vă că
imaginea statică este clară (și atrăgătoare!), 
Fie ea mare sau mică.

Anunțuri Video Discovery

YOUTUBE
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Facebook 

Instagram 

Twitter 

LinkedIn

Tipuri de reclame

Dacă aveți un produs tangibil, un anunț 
foto pe Facebook este o modalitate 

excelentă de a-l prezenta

Fotografii  

vă permite să includeți 
până la 10 imagini sau videoclipuri, 

fiecare cu propriul link, toate într-un 

singur anunț

Carusel  

Videoclipul vă poate ajuta să vă 
demonstrați în mod clar serviciile - cum 

ar fi o clasă de dans cool - și să vă 

distingeți într-un flux de știri în mare 

parte static.

Video 

Alte platforme
eficiente de a vă promova business-ul

Pinterest se concentrează în mod
fundamental pe partajarea fotografiilor,
faptul că fotografiile dvs. se pot conecta la
site-ul dvs. web creează o oportunitate de a
vă promova afacerea și de a genera mai mult
trafic către site-ul dvs.

Pinterest este deosebit de
puternic pentru companiile de comerț
electronic care doresc să ajungă la un public
feminin (utilizatorii Pinterest sunt puternic
înclinați spre demografia feminină). Dacă
acest lucru se potrivește profilului dvs., vă
recomandăm să vă gândiți să activați în
rețeaua Pinterest.

Pinterest

TikTok a fost lansat abia în 2016, dar a

depășit deja Twitter, LinkedIn, Snapchat și

Pinterest la utilizatorii activi. Ușurința sa de

utilizare în crearea videoclipurilor

convingătoare cu efecte speciale îl face o

platformă excelentă de marketing video.

Puteți intra direct pe platformă pentru a

oferi videoclipuri de instrucțiuni, tutoriale

sau în culise, dar vă recomandăm să vă

promovați noul canal Tik Tok în alte rețele.

TikTok

October

2020
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Recapitulare Promovarea afacerilor online
Există o mulțime de opțiuni atunci când vine vorba de promovarea afacerii dvs., indiferent de buget. 

Punerea în aplicare a strategiilor din această postare va da rezultate, mai ales dacă vă revizuiți în mod regulat strategia

Creați  profilul 

de companie  

Google

Obțineți

recenzii online 

ale clienților

Monitorizați și

răspundeți la 

recenzii

Investiți într-un 

site web

Implementați 
SEO

Prioritizează 

Facebook

Începeți un blog 

de business

Distribuiți 

conținutul

Rulați Google 

Ads

Publică 

videoclipuri pe 

YouTube, 

Faceți 

publicitate pe 

YouTube

Creați listări în 

principalele 

directoare

Optimizați-vă 

înregistrările

Creați listări în 

principalele 

directoare

Conectează-te 

și contribuie pe 

LinkedIn

Implică-ți 

publicul pe 

Instagram

Distribuiți pe 

Twitter

Încearcă 

Pinterest

TikTok

Alăturați-vă 

comunităților 

online

Colaborați cu 

un influencer

Faceți 

publicitate pe 

rețelele de 

socializare

Formați 

parteneriate

Găzduiește, 

participă sau 

sponsorizează 

evenimente 

locale

Trimiteți e-
mailuri de 

marketing

Participați la 
expoziții

comerciale

Trimiteți

mesaje directe
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Vă mulțumim!
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ANTREPRENORIATUL FEMININ
Provocări şi reuşite

 MIHALACHE Roxana 
UNGUREANU George

NACU Gherasim

Într-o economie a cunoașterii capitalul antreprenorial este din ce în ce mai mult o

resursă prețioasă pentru dezvoltarea unei țări.

Antreprenoriatul feminin este unul cu cea mai rapidă creștere din lume și pot aduce

contribuții semnificative la inovarea, ocuparea forței de muncă și crearea bogăției tuturor

economiilor din întreaga lume. Abilitarea femeilor în principalele ecosisteme antreprenoriale

este încă conținută atât în țările mai dezvoltate, cât și în țările emergente, fără a depăși

niciodată 18% din populația de start-up-uri (Startup Genome 2018).

În majoritatea economiilor avansate (dar nu numai), nivelul de educație al femeilor

este comparabil cu cel al bărbaților. Mai mult, a crescut și în domeniile cunoașterii cunoscute

sub numele de discipline ale științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, care este în mod

tradițional un domeniu masculin.

Start-up-urile inovatoare conduse de femei sunt mai puțin reușite 

decât cele masculine? 

În literatură, există două puncte de vedere divergente:

- Literatura generală, în conformitate cu teoria resurselor, consideră că acest decalaj este
atribuibil resurselor limitate ale startup-urilor de sex feminin, în principal din cauza

experienței profesionale insuficiente a fondatorilor și o dificultate mai mare în

accesarea pieței de capital și a rețelelor social.

- Alți autori justifică rentabilitatea mai mică a companiilor de sex feminin în lumina

apetitului de risc mai scăzut al femeilor în comparație cu bărbații. Datorită acestei

atitudini diferite, femeile antreprenor sunt mai orientate spre a face alegeri care sunt

poziționate într-un punct diferit și inferior pe curba risc-rentabilitate.
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Există un flux emergent de cercetare, care consideră că femeile în

afaceri, antreprenorii și directorii își propun diferite obiective, în

comparație cu cele ale bărbaților, fiind mai interesate de realizarea unui

echilibru între viața profesională și viața personală, și bunăstarea

comunității în ceea ce privește simplul profit corporativ.
- Succesul afacerilor femeilor nu poate fi măsurat și evaluat cu

indicatorii convenționali de performanță utilizați în studiile anterioare

- Majoritatea femeilor întreprinzătoare lucrează în servicii de

afaceri intensive în cunoaștere (producția de software, cercetarea științifică

alte servicii profesionale și tehnice).toate aceste activități au fost un „domeniu
masculin”.

- startup-urile inovatoare conduse de femei au performanțe similare

cu cele ale omologilor lor masculini.

1. Raționamentul economic: țările cu rate ridicate de creare a afacerilor
sunt, de asemenea, acelea în care crearea afacerilor este similară între
femei și bărbați

2. Rațiunea politicii: țările, regiunile sau localitățile care au adoptat politici
de sprijinire a femeilor antreprenor demonstrează un impact clar asupra
numărului și creșterii întreprinderilor deținute de femei

3. Rațiunea „de jos în sus”: numeroase inițiative neguvernamentale și
private care vizează femeile antreprenori au lansat o serie de noi
instrumente și rețele care au îmbogățit spectrul antreprenorial

3 motive pentru necesitatea creării de programe de
antreprenoriat pentru femei

Se bazează pe constatări mai puțin pozitive:
- antreprenoriatul femeilor prezintă un autentic retrograd
- există obstacole specifice în calea intrării femeilor în antreprenoriat
- există o discrepanță între oferta și cererea de servicii comerciale
Lucrări independente și afaceri mici:
- în multe țări cu rate ridicate de antreprenori în rândul femeilor active,

cifrele exprimă doar activitatea independentă, adică proiectele mici.
Există probleme specifice sexului direct legate de statutul femeilor ca
angajate:
- Experiența anterioară de lucru și capitalul uman au un impact direct

asupra longevității și extinderii afacerii.
- Femeile care provin din șomaj, inactivitate sau dintr-un loc de muncă cu

responsabilități reduse au mai puține șanse să aibă succes.

Motive care susțin politicile proactive de antreprenoriat
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Măsurile proactive:

- educație antreprenorială la o vârstă fragedă,

- formare,

- Mentorat

- structuri mai bune de îngrijire a copiilor.

Datorită căutării egalității și având în vedere numărul tot mai 

mare de femei antreprenor, se poate observa o tendință de a accentua prea 

mult antreprenoriatul femeilor ca fenomen pozitiv în sine. 

Discuțiile cu femeile antreprenor demonstrează că decizia de a
începe o afacere este adesea legată de un șoc personal: divorțul și șomajul
fiind primele două motive din „Start-Up Hit”.

Cu toate acestea, aceste proiecte sunt adesea mai puțin ambițioase
și mai fragile, deoarece au început sub presiune. …

Femeile lucrează adesea în locuri de muncă de calitate inferioară,
puține se ridică la funcții manageriale importante și diferențele de plată
persistă: femeile câștigă de obicei 66-75% din salariul câștigat de bărbați în
aceleași locuri de muncă, toate liniile de activitate combinate. Începerea unei
afaceri cu capital uman, social și financiar limitat poate duce doar la proiecte
mai mici și mai puțin viabile.

Femeile care simt că au lovit „tavanul de sticlă” din afacerea lor
iau decizia de a pleca și de a-și începe propria firmă. Și au planuri mari.

Antreprenoriatul – o cale de carieră

Flexibilitate
- multe femei afirmă că își însușesc propriile vieți
- își dedică mai mult timp copiilor lor 
- devin propriul lor șef
- Își conduc afacerea conform valorilor personale

De ce aleg femeile să fie antreprenoare:
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• Sfidarea așteptărilor sociale. Atunci când femeile antreprenoare vorbesc de

afaceri în primul rând cu directori de sex masculin, poate fi deranjant. Femeile se
pot simți ca și când ar trebui să adopte o atitudine stereotip „masculină” față de

afaceri: competitivă, agresivă și uneori dură. Dar femeile-CEO de succes cred că

rămânerea fidelă pentru tine și găsirea propriei voci sunt cheile pentru a depăși

așteptările preconcepute.

„Fii tu însuți și ai încredere în cine ești. Ai ajuns acolo unde ești prin muncă

grea și perseverență, dar cel mai important, ești acolo. Nu te conforma ideii

unui bărbat despre cum ar trebui să arate un lider„ Hilary Genga, fondator și

CEO al Trunkettes

Provocări

• Accesarea finanțării. Nu toți fondatorii de startupuri caută investitori pentru a-și

ajuta afacerile să se dezvolte, dar cei care știu cât de dificil poate fi procesul de

pitching. Creșterea capitalului este și mai dificilă pentru întreprinderile deținute de

femei.

- Antreprenorii de sex feminin pot strânge capitalul necesar afacerii lor învățând să
ceară exact ceea ce au nevoie, chiar dacă asta înseamnă să solicite mai mult decât

ceea ce își doresc.

- Femeile sunt mai conservatoare și nu supraestimează proiecțiile. Investitorii, care

sunt de obicei bărbați, tind să presupună că femeile antreprenori funcționează la fel

ca bărbații și își umflă numărul. Prin urmare, vor furniza finanțare la niveluri
inferioare celor solicitate. Femeile trebuie să înțeleagă această dinamică și să-și

abordeze pitch-urile în consecință.

Provocări

• Lupta pentru a fi luată în serios. La un moment dat sau altul, majoritatea

femeilor CEO se află într-o industrie sau un loc de muncă dominat de bărbați,

care nu vrea să-și recunoască rolul de lider.

Alison Gutterman, CEO și președinte al Jelmar: „Ca femeie antreprenor într-o

industrie dominată de bărbați, câștigarea respectului a fost o luptă. Am fost mai mult
decât dispusă să depun eforturi pentru a-mi crea propria reputație de a fi un om de

afaceri onorabil, harnic, de sine stătător. Pentru a depăși acest lucru, a trebuit să

învăț să-mi construiesc încrederea și să-mi depășesc vorbirea de sine negativă”.

Pentru a le combate, ea s-a alăturat unei varietăți de grupuri de femei

antreprenoare: „Aceste grupuri mi-au oferit mentori și colegi care să mă inspire, să
mă lovească cu verificări ale realității asupra capacităților și succeselor mele și să

mă ajute să cresc și să învăț din perspectivele și experiențele lor exterioare.”

Provocări
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• Deținerea realizărilor tale. Calitățile comunitare, de consolidare a consensului

încurajate la fetele tinere pot lăsa femeile să-și minimizeze neintenționat propria
valoare.

Molly MacDonald, fondator și CEO al The Mobile Locker Co., un start-

up care oferă stocare personală pentru evenimente, a declarat că a găsit

întotdeauna dificil să-și transmită propria valoare de lider: „Când vorbesc despre

companie ... mă găsesc mereu spunând„ noi ”în loc de„ eu ”. „Folosirea primei
persoane pentru a discuta despre succese mă simte ca și când mă laud și nu pot să

scutur ideea că, dacă cineva știe că eu doar eu controlez, valoarea a ceea ce facem

va scădea. Fac un efort pentru a deține ceea ce am realizat“.

Provocări

• Construirea unei rețele de asistență. O rețea de sprijin este esențială pentru

succesul antreprenorial, așa că nu este de mirare că 48% dintre femeile
fondatoare declară că lipsa consilierilor și mentorilor disponibili limitează

creșterea lor profesională.

- Deoarece lumea afacerilor la nivel înalt este încă dominată de bărbați, poate fi

greu să vă deschideți propriul drum și să facilitați introducerile și conexiunile în

unele dintre rețelele de afaceri mai de elită, întrucât majoritatea afacerilor din
zilele noastre se identifică încă sunt cu filozofia - nu este ceea ce știi; este cine

știi.

- Găsirea rețelei de asistență potrivită nu este întotdeauna ușoară. Unele locuri

bune pentru a începe sunt evenimente de rețea axate pe femei, precum și

forumuri online și grupuri create special pentru femeile din afaceri.

Provocări

Echilibrarea vieții de afaceri și de familie. 
- Antreprenorii părinți au duble responsabilități față de afacerile lor și față 

de familiile lor; 

- găsirea unor modalități de a dedica timp amândurora este esențială 
pentru realizarea acelui echilibru muncă-viață. 

- pentru unii, găsirea acestui echilibru a însemnat părăsirea unui loc de 
muncă corporativ și începerea propriei afaceri de consultanță.

Provocări
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A face față fricii de eșec. Eșecul este o posibilitate foarte reală în orice
afacere, dar femeile nu ar trebui să lase nesiguranțele să le împiedice să
viseze la mare.

Ele ar trebui să lucreze în momentele de îndoială de sine cu care se
confruntă fiecare proprietar de afacere și să nu aștepte perfecțiunea înainte

de a-și începe afacerea sau de a face o mare promoție.
Eșecul nu ar trebui privit ca un negativ sau o scuză pentru renunțarea la
obiectivele.

Drumul spre succes este pavat cu pierderi, nenorociri și greșeli, dar poate
să ducă acolo unde unde se doreşte, atâta timp cât nu nu se pierde din

vedere destinația finală.

Provocări
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IDENTIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR DE DEZVOLTARE 
A AFACERILOR

NACU Gherasim - Expert  2 Activități de mentorat și informare studenți 
MIHALACHE Roxana - Expert  4 Activități de mentorat și informare studenți 

UNGUREANU George - Expert  1 Activități de mentorat și informare studenți

 Ideea apare in mintea intreprinzatorului sub forma “Ce-ar fi daca m-as apuca de…..?”

 In societatea actuala exista un puternic flux informational care se exercita asupra tuturor
oamenilor.

 Majoritatea oamenilor percep acest flux informational, dar numai mintea intreprinzatorului

identifica rapid acele informatii care servesc la fundamentarea oportunitatii de afaceri.

 Intreprinzatorul stie sa priveasca creativ si inovator o problema si sa gaseasca solutii

acolo unde majoritatea oamenilor se opresc.
 El stie “sa vada” evolutia unui produs/serviciu pe termen lung si isi da seama de

perspectiva favorabila a afacerii.

Oportunitatea de afaceri incepe cu o idee

Oportunitatea de afaceri este de fapt o viziune pe termen lung a intreprinzatorului care anticipeaza evolutia unui
anumit produs/serviciu in perspectiva si intrevede si posibilitatea de a-l realiza.

Abordarea inovatoare este elementul esential in realizarea unei oportunitati de afaceri si este proprie

mintii intreprinzatorului. Riscul asumat de intreprinzator este recompensat material, dar majoritate

intreprinzatorilor resimt un puternic sentiment de satisfactie atunci cand afacerea incepe sa dea
roade.

• Caracteristicile unice ale mintii intreprinzatorului constituie o preocupare a specialistilor din diferite

domenii (psihologi, sociologi etc.) care cauta sa identifice deosebirile fata de restul oamenilor.
• Specialistii au stabilit diferite tehnici prin care mintea intreprinzatorului identifica oportunitatea de afaceri

si o foloseste in fundamentarea deciziilor.

• Ceea ce individualizeaza intreprinzatorul este capacitatea sa unica de a analiza inovator elemente

disparate, aparent fara o legatura intre ele si a gasi o cale unica de rezolvare a problemei.

• Intreprinzatorul isi asuma un risc in realizarea unei anumite oportunitati de afaceri, care Trebuie
recompensat corespunzator de catre societate.

• Recompensa se poate materializa atat financiar, prin profitul realizat din afacere, dar si prin satisfactia

pe care o simte intreprinzatorul atunci cand vede ca afacerea incepe sa mearga.
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 Oportunitatile de afaceri sunt analizate de:

- micii intreprinzatori, care doresc sa-si deschida propria afacere (start-up)
- oamenii de afaceri care au deja afaceri in derulare.

 Ciclul de viata al unei afaceri impune analiza unor noi oportunitati de afaceri, preocuparea pentru

gasirea unor cai de dezvoltare a afacerii existente sa devina o preocupare permanenta pentru a

avea succes in domeniul afacerilor.

 Indiferent daca incepi o afacere sau dezvolti una existenta, analiza oportunitatii de afaceri se face
identic.

 Singura deosebire intre un start-up si dezvoltarea unei afaceri in derulare o constituie resursele

financiare, care sunt mult mai putine si greu de atras in cazul unui start-up.

Odata intrat in lumea afacerilor, preocuparea de a gasi noi oportunitati devine un obiectiv permanent. Absenta 

preocuparii pentru noi oportunitati duce in mod sigur la faliment.

IDENTIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR DE DEZVOLTARE A AFACERILOR

Oportunitatea de afaceri = produse/servicii vandabile

 Scopul oportunitatii de afacerii este gasirea unor produse/servicii care sa satisfaca o cerere potentiala de
piata, nesatisfacuta de oferta existenta.

 Etapa ulterioara ideii de afaceri este studiul de piata al produsului/serviciului ce urmeaza sa fie oferit prin
noua oportunitate de afaceri, care sa ofere o imagine cat mai completa a cererii si ofertei si a

mecanismelor care le guverneaza.
 Studiul de piata trebuie sa anticipeze comportamentul consumatorilor fata de produsul/serviciul oferit.

 Este recomandabil ca studiul de piata sa fie intocmit de o firma de specialitate, dar aceasta varianta este
costisitoare si de aceea prohibitiva mai ale pentru start-up-uri.

 Varianta recomandata pentru start-up – studiul facut de intreprinzator, care poate culege singur
informatiile necesare si in acelasi timp se acomodeaza cu un domeniul abordat.

Studiul de piata reprezinta etapa ulterioara ideii de afaceri, care sa identifice toate aspectele

caracteristice pentru piata pe care va evolua produsul/serviciul oferit. Cu cat studiul este mai

complet si bazat pe informatii pertinente, cu atat sansele de reusita ale oportunitatii de afaceri

cresc.

Informatii principale ale studiului de piata

• Un studiu de piata trebuie sa ofere necesarul de informatii referitoare la: dimensiunea pietei, oferta de produse

similare/de substitutie, cererea si consumul, concurenta.

• Trebuie acordata o atentie deosebita modul in care se formeaza pretul de piata si este necesara evidentierea factorilor
care il influenteaza.

• Pentru afacerile de dimensiuni mici, este foarte interesanta segmentarea pietei, care reprezinta principala oportunitate de

afaceri de succes. Studiul de piata trebuie sa evidentieze modul de segmentare al pietei si modalitatile prin care afacerea

propusa exploateaza aceasta segmentare.

• Principiu de baza este: “Decat un procent mai mic pe o piata mai mare, mai bine un procent mai mare pe o piata mai

mica” si reprezinta principala cale de succes pentru afacerile de dimensiuni mici.

• Abordarea unui segment de piata mai redus permite stabilirea unor strategii mai corecte in promovarea

produsului/serviciului si in special diminuarea presiunii concurentiale.

Studiul de piata trebuie sa faca o analiza cat mai completa a pietei care va fi abordata prin

oportunitatea de afaceri. Pentru afacerile de dimensiuni mici , analiza segmentarii pietei poate

evidentia principalele cerinte de succes ale afacerii.
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Stabilirea caracteristicilor (trasaturilor) produsului/serviciului oferit

 Cerinta cea mai importanta pentru studiul de piata este evidentierea cerintelor pietei care inca
 nu sunt satisfacute de produsele/serviciile existente.
 Aceste cerinte ale pietei trebuie cuantificate in elemente palpabile si bine dimensionate care sa fie indeplinite de

produsul/serviciul nou oferit in cadrul oportunitatii de afacerii propuse.
 Este un proces de analiza ampla prin care o cerere de piata (nesatisfacuta in prezent) urmeaza sa-si gaseasca o oferta

corespondenta in viitor, care sa-i satisfaca cat mai bine pretentiile.
 Este un proces de potrivire intre:

• Ceea ce cere piata;
• Caracteristicile produsului/serviciului oferit.

Studiul de piata trebuie sa stabilesca cerintele pietei care nu au o oferta corespunzatoare.

Cererea de piata trebuie bine definita pentru a vedea daca produsul (serviciul) nou oferit poate sa le

indeplineasca prin caracteristicile (trasaturile) sale.

Pretul scazut – prima tentatie in demararea unei afaceri

 In faza de inceput a unei afaceri este tentant sa folosesti un pret scazut pentru a avea succes imediat.

 Elementul important care contribuie la pret scazut este subevaluarea unor costuri, intreprinzatorul fiind

extrem de entuziast in aceasta faza si suplinind prin forte proprii o serie de costuri ale afacerii.

 Odata depasita faza de inceput, dezvoltarea afacerii incepe sa faca necesare costurile care initial au

fost subestimate, ceea ce conduce la o scadere a rentabilitatii.

 In acelasi timp si concurenta reactioneaza si se aliniaza la preturi, ceea ce conduce la scaderea

rentabilitatii unui intreg sector de activitate.

 Un pret scazut in faza de demarare a unei afaceri se poate transforma intr-un mare dezavantaj pe

termen lung.

Principala cauza care determina falimentul afacerilor mici este subestimarea pretului de

vanzare. Din acest motiv afacerile mici nu se pot dezvolta intr-o faza superioara.

Avantajul competitiv – principala cale de succes a unei oportunitati de afaceri 

Avantajul competitiv este raspunsul la intrebarea „De ce clientul va cumpara de la mine?” si reprezinta caile

prin care oferta proprie se diferentiaza de cele ale concurentei. 
Avantajul competitiv este rezultatul:

• Analizei produselor/serviciilor similare si de substitutie existente pe piata, cu evidentierea punctelor tari si

in special slabe ale acestora

• Stabilirii cerintelor segmentului-tinta de clienti, carora le va produce satisfactie

• Stabilirii caracteristicilor produsului/serviciului oferit in conditii de inovare, care sa raspunda cat mai bine 
cerintelor segmentului-tinta

• Stabilirii unui pret pentru noua oferta si analiza lui in conditii concurentiale, avand in vedere o strategie pe

termen lung

Singura modalitate de succes a unei oportunitati de afaceri este crearea unui avantaj competitiv al

ofertei proprii fata de cea concurentei. Este rezultatul unei analize ample, care are in vedere oferta

existenta si modul in care oferta proprie va raspundemai bine la cererea de piata.
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Cele 7 sursele ale oportunitatilor de afaceri

 Rezultatul neasteptat- un esec sau succes poate fi transformat intr-o oportunitate. 

 Rezultat distonant – reactia pietei este in contradictie cu asteptarile initiale. 
 Perfectionarea proceselor – permanent exista tendinta de creare a unor procese mai competitive.

 Modificari ale structurii industriei si/sau a pietei, care elimina produsele vechi. 

 Modificarile demografice – atrag modificari ale consumului

 Modificari in perceptia consumatorilor. 

 Noile descoperiri stiintifice – dar aplicarea lor practica necesita de obicei un timp foarte lung

Teoreticienii afacerilor au identificat 7 surse tipice de afaceri. Toate trebuie sa constituie

preocuparea unui om de afaceri. Un spirit de observatie atent, poate transforma un eveniment

nesemnificativ, trecut cu vederea de majoritatea oamenilor, intr-o oportunitate de afaceri. Exista si

domenii consacrate de oportunitati de afaceri, dar in general acestea sunt mai greu de abordat si

costisitoare
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