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Context
Prezentul studiu a fost dezvoltat in cadrul proiectului Antreprenor_Diaspora: Hai acasa, POCU89/3/7/107550.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu,
prin sustinerea infiintarii a 26 de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana a regiunilor mai puțin dezvoltate
(Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman prin cresterea competentelor
antreprenoriale in randul a 210 persoane, infiintarea de 26 de noi afaceri nonagricole in mediul urban, ce vor da
un impuls economiei regiunilor mai putin dezvoltate, concomitent cu cresterea cu minimum 52 a numarului de
locuri de munca din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei. Astfel, proiectul are în vedere valorizarea
capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Prin proiect se acoperă obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:
- promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă (prin crearea
a minimum 52 locuri de munca);
- promovarea inovarii sociale, a tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon,eficienta din
punct de vedere al resurselor si imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si calitatii TIC (prin directionarea afacerilor
infiintate catre actiuni din aceste sfere);
- promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (prin includerea in
activitatile de formare si in etapele de consiliere antreprenoriala a acestor tematici, respectiv prin generarea de
noi afaceri sustenabile in zona urbana- se va da un impuls in lant economiei regiunilor mai putin dezvoltate);
- investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții
(prin cursurile de formare profesionala, si prin sesiunile consiliere in afaceri).
Obiectivul proiectului se suprapune integral cu obiectivul apelului, deoarece vizeaza incurajarea
antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, prin sustinerea infiintarii a 26 de intreprinderi cu profil nonagricol
in zona urbana a regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord- Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia)de catre romanii aflati in diaspora in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta.
Prin formarea profesionala si consilierea antreprenoriala a grupului tinta se va imbunatati capacitatea de
angajare si spiritul antreprenorial al persoanelor prin cresterea nivelului acestora de pregatire pentru cerintele
actuale ale pietei muncii, efectele acestora fiind resimtite pe termen lung.
Includerea in etapa de jurizare a concursului de idei de afaceri, respectiv in selectarea ideilor care vor primi
finantarea de minimis a reprezentanti ai mediului de afaceri si a bancilor, asigura o certificare de indeplinirea a
unor criterii financiaro-economice a noilor afaceri. Astfel, proiectul se asigura ca se vor selecta numai ideile cu
potentialul cel mai mare de viabilitate, concomitent cu indeplinirea conditiilor cererii de finantare.
Prin includerea in grupul tinta a persoanelor fie cu experienta, fie cu studii in domeniul in care isi vor deschide
afacerile, se asigura o mai buna conectivitate a noii afacerii, respectiv a noului antreprenor, la realitatea

economico- administrativa. Acest lucru va conduce la diminuarea sau chiar, eliminarea unor blocaje
administrative in gestionarea afacerii, ce se pot datora necunoasterii sau cunoasterii insuficiente a procesului
de gestionare antreprenoriala si a activitatii principale a afacerii in sine.
Prin monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate, se asigura o continuitate a activitatilor
precedente ale proiectului, afacerile noi putand sa isi corecteze lunar eventualele riscuri ce se anunta
Prin sesiunile de prezentare a Studiului antreprenorial la nivel regional se va actiona asupra actorilor economicosociali relevanti din societate si regiune in legatura cu importanta sustinerii noilor forme de organizare economica
pentru dezvoltarea locala, respectiv, regionala, in vederea inregistrarii de progese in lant (cresterea numarului
de locuri de munca, reducerea somajului si a inactivitatii, reducerea disparitatilor intre comunitati, cresterea
economica in general).
Toate aceste actiuni vor avea efecte pozitive asupra grupului tinta, contribuind la consolidarea increderii in fortele
proprii si la incurajarea gandirii pozitive, avand la dispozitie instrumente concrete si consiliere pe parcursul
actiunilor intreprinse.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:
OS1.Investiția înformare profesională si instruire (prin cursurile de formare antreprenoriala pentru 210
persoane);
OS2. Intervenția în domeniul acordării de consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial (pentru infiintarea si
demararea activitatilor a 26 de afaceri);
OS3. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă (prin
crearea a minimum 52 locuri de munca);
OS4. Asigurarea asupra continuitatii si sustenabilitatii afacerilor infiintate (prin monitorizarea functionarii si
dezvoltarii afacerilor, respectiv, prin vizite lunare la afacerile infiintate- 104 de vizite in total);
OS5. Cresterea gradului de constientizare a actorilor economico-sociali relevanti in legatura cu importanta
sustinerii noilor forme de organizare economica pentru dezvoltarea locala, respectiv, regionala, in vederea
inregistrarii de progese in lant (prin 7 sesiuni de prezentare a Studiului mediului antreprenorial in Romania).

Rezultate analiza de teren: Care sunt nevoile initiale ale
antreprenorilor
In cadrul acestei analize s-a folosit instrumentul interviu- chestionar de mai jos:

FISA DE ANALIZA A NEVOILOR VIITOARELOR AFACERILOR
Nume, prenume
Telefon
Email
Activitate principala plan de afaceri selectat
Cod CAEN principal
Localitatea in care va fi infiintata firma si unde isi va desfasura activitatea
Regiunea unde isi va desfasura activitatea
Informatii suplimentare necesare pentru infiintarea si demararea afacerii (completati cu DA sau NU)
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Oportunitati oferite de regiunile mai putin dezvoltate la nivel
antreprenorial
Regiunea Centru
Primele cinci domenii de activitate cu cel mai ridicat potenţial antreprenorial, rezultate în urma analizei la
nivelul fiecărui judeţ din cadrul regiunii Centru arată un nivel ridicat de eterogenitate, după cum se poate
observa din tabelul următor.
DOMENII CU POTENŢIAL ANTREPRENORIAL RIDICAT, REGIUNEA CENTRU TOP 5 indicele potenţialului
antreprenorial, la nivel de judeţ11 Judeţe
JUDET

ALBA

BRAŞOV

HARGHITA

MUREŞ

SIBIU

COVASNA
Coduri CAEN

7022 5610

7022 3030

7022 5610

5590 5510

2110 2732

7022 2920

2620 2731

5610 6499

5520 2752

7022 5610

7022 5610

2932 6430

5590

2910

5510

5520

3030

9004

Astfel, regiunea Centru demonstrează un potenţial antreprenorial și competitiv ridicat
pentru domenii productive de înaltă şi medie tehnologie (fabricarea de aeronave şi nave spaţiale,
fabricarea de fire si cabluri electrice şi electronice, fabricarea autovehiculelor, farmaceutice, fabricarea de
calculatoare şi periferice) şi pentru servicii cu valoare adăugată mare (servicii financiare-fonduri mutuale).
Promovarea antreprenoriatului în aceste domenii este de natură să conducă la crearea de noi locuri de
muncă și la o dezvoltare sustenabilă a firmelor, cu o rată ridicată de supravieţuire. Deși la nivel de cod CAEN
4 cifre domeniile cu potenţial antreprenorial ridicat sunt diferite de la un judeţ la altul, în plan regional se
poate distinge o concentrare în așa numitele aglomerări (grupări de firme din domenii de activitate
înrudite, caracterizate printr-un indice antreprenorial ridicat).
Între acestea, domeniile înrudite din TURISM, IT&IC, sunt prezente în toate cele 6 judeţe, iar LIFE şi AUTO
sunt prezente în 4 din cele 6 judeţe, concentrând mare parte din dinamica antreprenorială şi cifra de afaceri
pentru domeniile analizate.
Regiunea Vest
Primele cinci domenii de activitate cu cel mai ridicat potenţial antreprenorial, rezultate în urma analizei la
nivelul fiecărui judeţ din cadrul regiunii Vest arată un nivel ridicat de eterogenitate, după cum se poate
observa din tabelul următor.
DOMENII CU POTENŢIAL ANTREPRENORIAL RIDICAT, REGIUNEA VEST TOP 5 indicele potenţialului
antreprenorial, la nivel de judeţ

JUDET

Arad

Timis

Hunedoara

Caras Severin

Coduri CAEN

2732 7022 2652

2932 5610 5520

5610 7022 7911

2931 7022 6430

7021 5610

2711 7022

6492 8610

5610 6201

Principalele domenii cu potenţial antreprenorial ridicat în regiunea Vest sunt reprezentate de activităţile de
consultanţă şi management (intensive în cunoaştere), turism, industrii de tehnologie medie şi doar un
domeniu de tehnologie înaltă (2652). La fel ca şi în celelalte regiuni analizate, în regiunea Vest se
evidenţiază o concentrare a activităţii antreprenoriale într-o serie de domenii correlate.
În regiunea Vest cercetarea a demonstrat existenţa a trei aglomerări, comune pentru toate cele 4 judeţe:
LIFE (sănătate umană), IT & Industrii creative şi turism. În plus, pe lângă acestea, alte două aglomerări sunt
prezente, pe domeniile ELECTRONICE şi ELECTRICE, pentru judeţele Hunedoara, respectiv Timiş şi
Hunedoara. Aceste domenii concentrează mare parte din dinamica antreprenorială şi cifra de afaceri din
judeţele respective. Din punct de vedere al contribuţiei la economia judeţeană, domeniile analizate nu au
un impact semnificativ. Firmele din domeniul Electrice, Electronice, IT/IC (considerate cumulat) şi Turism
sunt singurele care depăşesc 1% din cifra de afaceri la nivel de judeţ.
Aglomerările din TURISM sunt cele mai dinamice în toate judeţele, generând cel mai mare număr de firme
în perioada 2004-2009, pentru toate judeţele. Aglomerarea pe turism generează cea mai mare cifră de
afaceri doar în judeţul Hunedoara, în restul judeţelor alte aglomerări având o pondere mai mare în cifra de
afaceri a judeţului. Următoarea aglomerare cu dinamica importantă în numărul de firme din Regiune este IT
& industrii creative. Domeniul are cea mai mare dinamică în Arad şi Timiş dar este reprezentant bine şi în
judeţele Hunedoara şi CaraşSeverin. Deşi are o dinamică bună, sectorul are cea mai mare pondere din cifra
de afaceri a judeţului doar în Timiş. În toate celelalte judeţe ponderea este pe ultimele locuri dintre
aglomerările identificate. Sectorul sănătate are o reprezentare bună ca dinamică în toate judeţele, CaraşSeverin fiind cel mai bine reprezentat. Ponderea în cifra de afaceri este însă foarte redusă. Sectoarele
ELECTRONICE şi ELECTRICE sunt prezente doar în anumite judeţe din regiune. Domeniul ELECTRONICE este
prezent în judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin, totuşi cu pondere redusă şi în dinamică şi în cifra de afaceri
a judeţului. Domeniul ELECTRICE este prezent doar în judeţul Arad.

Regiunea Sud-Vest
Primele cinci domenii de activitate cu cel mai ridicat potenţial antreprenorial, îndeplinind simultan cele
patru criterii în metodologie, rezultate în urma analizei la nivelul fiecărui judeţ din cadrul regiunii Sud-Vest
sunt prezentate din tabelul următor. DOMENII CU POTENŢIAL ANTREPRENORIAL RIDICAT, REGIUNEA SUDVEST TOP 5 indicele potenţialului antreprenorial, la nivel de judeţ
JUDET

DOLJ

GORJ

OLT

MEHEDINTI

VALCEA

Coduri CAEN

6499 7022

5610 2712

2732 5610

5610 6492

7022 5590

2711 5610

6492 5510

5520 2733

8621 7311

5610 6492

8622

7022

7022

7022

5510

Similar celorlalte regiuni analizate, acestea sunt reprezentate deactivităţi de consultanţă în management
(7022) şi restaurante (5610), urmate de intermedieri financiare (6499).Analizând grupările de coduri CAEN
din domenii correlate.

Aglomerările TURISM, IT& IC şi LIFE (sănătate) sunt prezente în toate cele 5 judeţe ale regiunii şi sunt
responsabile pentru mare parte din dinamica antreprenorială a IMM în perioada 2004-2009 şi pentru o
parte importantă a cifrelor de afaceri judeţene. Specificitatea regiunii este dată de ponderea importantă a
aglomerării LIFE în dinamica antreprenorială a judeţelor, de importanţa aglomerărilor FINANCIAR în
dinamică, de prezenţa în topul indicelui antreprenorial a aglomerărilor ELECTRIC în 3 din cele 5 judeţe şi de
prezenţa în top a unei aglomerări de firme noi în domenii (7211,7219) de cercetare-dezvoltare (C-D). Cu
excepţia judeţului Dolj, aglomerările TURISM generează cele mai multe IMM noi

Regiunea Sud-Muntenia
Primele cinci domenii de activitate cu cel mai ridicat potenţial antreprenorial, îndeplinind simultan cele
patru criterii în metodologie, rezultate în urma analizei la nivelul fiecărui judeţ din cadrul regiunii Sud-Vest
sunt prezentate din tabelul următor. DOMENII CU POTENŢIAL ANTREPRENORIAL RIDICAT, REGIUNEA SUDMUNTENIA TOP 5 indicele potenţialului antreprenorial, la nivel de judeţ
JUDET

ARGES

CALARASI

DAMBOVITA GIURGIU

IALOMITA

PRAHOVA

TELEORMAN

Coduri
CAEN

2732 7022
2652

2932 5610
5520

5610 7022
7911

2931 7022
6430

2732 7022
2652

2932 5610
5520

5610 7022
7911

7021 5610

2711 7022

6492 8610

5610 6201

7021 5610

2711 7022

6492 8610

Principalele domenii cu potenţial antreprenorial ridicat în regiunea Sud Muntenia sunt reprezentate de
activităţile de constructii masini, industria prelucratoare hidrocarburi, consultanţă şi management
(intensive în cunoaştere), turism, industrii de tehnologie medie şi doar un domeniu de tehnologie înaltă
(2652). La fel ca şi în celelalte regiuni analizate, în regiunea Sud Muntenia se evidenţiază o concentrare a
activităţii antreprenoriale într-o serie de domenii correlate.

Factori de succes ai unei prime afaceri
Nu mai este o noutate faptul că aproximativ 99% dintre start-up-uri nu reușesc să supraviețuiască în
primii zece ani de activitate, iar motivul principal al acestei rate ridicate de eșec este că majoritatea
antreprenorilor încep o afacere nepregătită și cu o atitudine greșită.
1. Atitudine
Modul de gândire este fundamentul fiecărei afaceri de succes și motivul este pentru că percepția dvs.
determină modul în care faceți afaceri. Modul de gândire determină misiunea dvs. de afaceri, viziunea,
cultura afacerii dvs. și etica profesională. Majoritatea oamenilor încep o afacere deoarece cred că a
construi o afacere este cea mai rapidă cale de a face bani și de a se îmbogăți. Unii încep o afacere
pentru că doresc să fie propriul lor șef și fac lucrurile în felul lor; în timp ce alții încep o afacere doar
pentru a-și plăti un salariu decent lunar. În timp ce a câștiga bani din afacerea dvs. nu este o idee
proastă, nu trebuie să uitați niciodată că obiectivul dvs. principal trebuie să fie acela de a oferi valoare
și de a avea grijă de clienți.

2. O idee corectă
Următorul factor de succes este existența unei idei bune de afaceri. Acesta este un factor esențial și
evident în secretele de succes ale fiecărei afaceri, deoarece o idee mare se traduce într-un

produs/serviciu important. Dar ideea dvs. de afaceri nu trebuie să fie ceva foarte special pentru a avea
succes. Poate fi fie un produs sau serviciu nou, fie o oportunitate care există, dar trebuie îmbunătățită.
Cu toate acestea, cel mai important factor de succes este că ideea dvs. trebuie să aibă în cele din urmă
cerere. Trebuie fie să rezolve o problemă, fie să fie satisfăcută o nevoie; acest lucru, la rândul său, va
crea o piață.
3. Capital
Unii experți spun că afacerile online nu au nevoie de capital pentru a rezista. Cu toate acestea,
adevărul este că capitalul este crucial pentru succesul și supraviețuirea tuturor tipurilor de afaceri. Dar
un punct critic pe care vrem să îl subliniem este faptul că finanțarea nu este cel mai important factor
pentru construirea unei afaceri de succes. Motivul pentru această afirmație este faptul că au existat
întreprinderi cu lichiditate excesivă, dar care au eșuat. Deci nu este vorba doar de a avea banii, ci de a
ști cum să folosiți banii și de a avea oamenii potriviți să vă execute planurile.
4. Echipă puternică
Puteți deveni un antreprenor sau intraprenor de succes, dar pentru a fi un proprietar al unei afaceri de
succes, aveți nevoie de o echipă. Nu vorbim despre personalul sau angajații obișnuiți, ci despre
asamblarea unei echipe de afaceri care oferă direcția strategică și executarea planurilor. Fiecare
membru al echipei dvs. trebuie să fie competent, testat și dovedit în diferitele domenii. Pentru a obține
cel mai bun rezultat, este recomandabil să vă împărțiți echipa în două:
– echipa internă, care ar trebui să cuprindă indivizi care realizează operațiunile zilnice ale afacerii dvs.
Acestea includ contabilul dvs., managerul de operațiuni, echipa de dezvoltare a produsului etc.
– echipa externă, poate să nu existe în cadrul afacerii, dar aceasta oferă servicii profesionale strategice
și sfaturi de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta afacerea. Facem referire la un consultant, mentor,
avocat sau bancher, strateg de taxare, etc.
5. Momentul potrivit
Nimic nu omoară o afacere mai rapid decât luarea de decizii iraționale, asumând riscuri inutile sau
făcând mișcări de afaceri nepotrivite. Pentru a atinge punctul culminant al succesului în afaceri, trebuie
să aveți un plan strategic și o echipă pentru a executa un astfel de plan. Dar, cel mai important, trebuie
să executați un astfel de plan la momentul potrivit. Am văzut întreprinderi cu potențial eșuează doar
pentru că și-au anunțat inovarea prea devreme; prin urmare, trezind atenția concurenței.
6. Networking
În cursul construirii afacerii dvs., trebuie să vă construiți și rețeaua de afaceri. Unii o numesc rețea de
afaceri, în timp ce alții o numesc alianță strategică sau o conexiune politică, dar este cert că este foarte
important să construim o astfel de rețea. Majoritatea întreprinzătorilor cunosc puterea rețelelor interne.
Este treaba ta ca antreprenor să consolidezi relațiile cu colegii, mentorii și alți actori cheie ai afacerii.
Rețelele interioare oferă direcții, sprijin și un număr tot mai mare de persoane care să ajute.
7. Adaptabilitatea
O afacere de succes se datorează capacității sale de adaptare la schimbări. Lumea afacerilor este plină
de evenimente neașteptate și surprize. Cu alte cuvinte, nu este niciodată statică și este imprevizibilă.
Adaptabilitatea vă permite să răspundeți la circumstanțe și să rămâneți competitivi. Îți păstrează
afacerea într-o stare lichidă, făcând astfel posibil ca afacerea ta să se adapteze la orice situație.

8. Integritatea

Unul dintre criteriile nespuse dar importante pentru construirea unei afaceri de succes este integritatea.
Fiind cinstit și deschis față de afacerea dvs. vă ajută compania să crească și să vă dezvolte
individualitatea. Trebuie să fii cinstit cu angajații, clienții, furnizorii, asociații, investitorii etc.
9. Competența
Dintre factorii de succes de afaceri enumerați aici, competența este cea mai importantă. De ce? Motivul
este că, fără competență, toți ceilalți factori sunt nuli și irelevanți. Chiar și cu tot capitalul, ideile și clienții
din lume, dacă nu sunteți suficient de competent pentru a le gestiona, le veți pierde în timp. Ce este
competența? În termeni simpli, competența este o combinație de cunoștințe despre afaceri, o
înțelegere aprofundată a industriei sau sectorului și o experiență construită de-a lungul anilor.
Competența este factorul cheie pe care îl au investitorii înainte de a decide dacă să investească într-o
companie sau nu.
10. Atragerea unor clienți loiali
Motivul pentru care sunteți în afaceri este pentru a servi clienții și dacă afacerea dvs. nu poate servi
clienților, atunci nu prezintă utilitate și nu va funcționa. Dar servirea clienților nu este suficientă pentru a
asigura o supraviețuire a afacerilor și eventuala reușită. Pentru a reuși, trebuie creată o sumă de clienți
loiali, trebuie să le faceți o promisiune specifică și să le îndepliniți promisiunea.

Schimbarile vietii de antreprenor
A deveni un antreprenor este o alegere, este sentiment, gândire și credință.
Pentru a reuși trebuie să ne pregătim, trebuie să studiem, trebuie sa învățăm și trebuie să experimentăm.
Alegerea de a deveni un antreprenor trebuie, totuși, să fie convingătoare și bine gândită: nu se poate
deveni un antreprenor de succes de astăzi până mâine.
A deveni un antreprenor are avantaje importante:
*
Potențialul banilor câștigați. în timp ce angajatul trebuie să respecte structura corporativă, regulile
sale șî timpul de creștere, antreprenorul poate câștiga un salariu potențial infinit, proporțional cu
investițiile șî eforturile sale;
*
Libertatea de timp. A deveni un antreprenor vă permite să vă gestionați timpul așa cum doriți și vă
permite să îl trăiți după cum doriți. Tu ești stăpânul timpului tău;
*
Libertatea de alegere. A fi un antreprenor vă permite să vă bucurați de o putere decizională largă.
Tu alegi;
*
Libertatea de a face. A fi un antreprenor înseamnă a nu depinde de nimeni, alegerea când și cum, a
decide dacă și de ce;
*
Satisfacția personală. Riscul într-o companie și reușirea este o sursă de mare satisfacție personală.
Tu ești creatorul acelei creaturi;
*
Emoții. Succesul, senzația de mulțumire, riscul, decizia, succesul, senzația liberă, toate acestea sunt
capabile să vă păstreze emoții mari și constante, altfel dificil de dovedit.
Și partea inversă a monedei? Devenind un antreprenor are și unele dezavantaje pe care nu trebuie să le
subestimați înainte de a vă face alegerea:

*
știind cum să-și asume riscul. A fi un antreprenor înseamnă a risca și a ști cum să o faceți, și anume
cum să evaluați dacă și când să acceptați riscul și să știți cum să gestionați stresul emoționai care derivă din
acesta. Și aceasta este o atitudine pe care o puteți învăța;
*
știind cum să fii responsabil. A deveni un antreprenor înseamnă a fi responsabil pentru tine și
pentru viața ta și pentru alții, oameni care depind de deciziile tale;
*
nu aveți un salariu fix și regulat. Câștigurile unui antreprenor nu sunt stabile: totul este variabil,
succesul ca eșec, câștigul ca pierdere și cunoașterea modului de a gestiona acest echilibru care fluctuează în
mod continuu este esențial pentru a reuși;
*
spirit de sacrificiu. Antreprenorii de succes se bucură de o viață liberă și confortabilă, dar este, de
asemenea, adevărat că ei sunt înzestrați cu un mare spirit de sacrificiu.
Importanta este raportarea cu toate aceste aspecte analizate pana acum cu privire la atitudinile
antreprenorilor naturale si abilitat!.

Perceptia concurentei
fntr-o economie de piața funcționala, firmele concurează intre ele pentru a-si extinde aria clientilor. Concurenta
in sine reprezintă un stimulent pentru companii, incurajundu-le sa acționeze la potential maxim pentru a
produce bunuri si furniza servicii de cea mai înalta calitate si la cel mai mic preț.
Concurenta impulsionează spiritul antreprenorial si intrările de noi firme pe piața, recompensând companiile
eficiente si sanctionandu-le pe cele Ineficiente. In condiții ideale de piața companiile reacționează rapid si
flexibil fata de noii întratî si la modificările ce apar in strictura cererii.
intrarea unor noi competitor pe piața determina adaptari in strategia firmelor existente. Capacitatea
companiilor existente de a-si ajuta poziția fata de noii întratî in piața si viteza cu care se realizează aceste
modificări startegice sunt indicatori ai eficentei si competivitatii unei firme. Astefel, concurenta reprezintă un
aspect determinant al competitivității.
Intr-un sens larg concurenta poate fi privita precun "o lupta in urma careia cel mai bun pregătit
supraviețuiește". Confruntați cu o concurenta acerba si urmărind obținerea unui profit cat mai mare, actoprii
deja existenti in piața sunt uneori tentati sa distorsioneze concurenta pentru a-si consolida si, ulterior, abuza
de puterea lor de piața. In aceste condiții este necesara intervenția autoritatilor pentru a asigura dezvoltarea
unui mediu concurential sănătos.
In mod traditional, competitivitatea se fundamenta doar pe raportul dintre costuri sî preturi. In prezent, ser
impune realizarea unei distincții intre competitivitatea statica si cea dinaminca.

Autoevaluarea activitatii afacerii
Aptitudinile de a desfășura o activitate antreprenoriala au un impact decisiv asupra succesului inițiativei.
Prin urmare, este esențial ca antreprenorul aspirant să își evalueze profilul din punct de vedere:
•

psihologic, cu referire la "personalitatea antreprenoriala" pe care o posedă;

•

tehnice, cu referire la "comerțul" specific în sectorul de interes.

Unele dintre caracteristicile pe care trebuie să le dețină antreprenorul sunt, cu siguranță, tendința spre risc,
rezistența la stres, capacitatea de a controla situațiile, dar și creativitatea, elasticitatea mentala, abilitatea
de a stabili noi relații. Unele dintre aceste calități sunt cu siguranță naturale, altele pot fi învățate sau
sporite prin experiența altor companii, stagii și cursuri de formare.
Antreprenorul trebuie să aibă abilități de autoevaluare, astfel încât să poată înțelege atitudinile, punctele
forte și punctele slabe ale acestuia. De fapt, o autoevaluare corectă permite antreprenorului să înțeleagă
din ce alte profiluri ar trebui să fie sprijinit și, prin urmare, să aleagă celelalte resurse umane din cadrul
companiei.
Criteriile pe care trebuie să se bazeze evaluarea sunt:
1.

Orientarea rezultatelor

2.

Conducerea

3.

Adaptarea

4.

Necesitatea de a realiza succesul social

5.

Apăsați pentru a va realiza

6.

Inovare

7.

Flexibilitate

8.
Autonomie în general, un antreprenor, în diferitele etape ale vieții unei companii, trebuie să facă
față în mod fundamental patru funcții: organizarea, decizia, controlul și planificarea.
Deciziile și înclinațiile apar, în primul rând, din percepția a ceea ce ne înconjoară. Percepția, în multe
privințe subiective, sunt procesate și descifrate cu un amestec de raționament și intuiție. în acest moment,
ponderea este declanșată și deci deciziile sunt luate.
Evident, întregul proces este influențat de particularitățile personale și comportamentale ale persoanei,
precum și de setul de cunoștințe generale și tehnice care compun bagajul.
Instrumente Structurale 2014-2020
Deoarece este imposibilă cuantificarea și măsurarea directă a valorii demonstrate fără un studiu direct al
companiei, am procedat la o evaluare obiectivă.
Antreprenorul trebuie să posede abilități, de natură profesională și personală, putem simplifica totul în trei
categorii:
1.

competențe tehnice: sector specific;

2.

aptitudini manageriale: bazate pe cunoașterea instrumentelor de planificare, programare și control;

3.

abilități de relaționare: capacitatea de organizare, delegare și comunicare.

Caracterizarea acestor abilități ajută Ea identificarea unui profil de capacitate inovatoare. Mai mult, această
structurare ne permite să ne concentrăm atenția asupra unor domenii de analiză: cunoștințe, abilități și
caracteristici personale
Pentru a oferi un instrument util pentru autoevaluarea abilităților antreprenoriale, mai jos introducem o
schemă cu descrierea profilului antreprenorului:

Cunoștințe
♦
Abilitatea de a identifica oportunitățile disponibile pentru activități personale, profesionale și / sau
economice;
•
Conștientizarea poziției etice a companiilor și a modului în care acestea pot avea un beneficiu, de
exemplu prin comerț echitabil sau prin înființarea unei întreprinderi sociale.
Abilitați
*
Planificarea, organizarea, conducerea, conducerea și delegarea, analiza, comunicarea, raportarea,
evaluarea și înregistrarea;
•

Reprezentarea și negocierea efectivă;

♦

Lucrați individual și în colaborare în cadrul grupurilor;

•
Să judece și să identifice propriile puncte forte și puncte slabe și să evalueze și să-și asume riscuri
atunci când este necesar.
Atitudini esențiale
•

Spirit de inițiativă;

•

Abilitatea de a anticipa evenimentele;

•

Independența și inovația în viața privată și socială, precum și la locul de muncă;

•

Determinarea atingerii obiectivelor, fie personale, fie comune cu ceilalți, chiar și la locul de muncă.

Cultura antreprenoriala
Cultura antreprenoriala
Economia antreprenorială apare ca un concept bidimensional:
a)

dimensiunea statică se referă la proprietatea asupra afacerilor la nivel național (macro);

b)

dimensiunea dinamică se referă la comportamentul antreprenorial în general.

Antreprenoriatul contribuie la creșterea economică a oricărei țări. Pe plan internațional, antreprenoriatul diferă
în funcție de nivelurile de dezvoltare economică și de structurile instituționale ale fiecărei țări. De-a lungul
timpului, au existat numeroase forme (modele) de antreprenoriat datorită tendințelor și dezvoltării tehnologiilor
existente. În multe țări, legislația fiscală, dezvoltarea sectorului public și înăsprirea condițiilor de intrare pe
piață au amplificat declinul sectorului micilor întreprinderi.
Importanta cercetarii in cultura antreprenoriala
În economia antreprenorială, ideile și cunoștințele fiind esențiale pentru inovare și creștere economică,
investiția în resurse umane este un factor important al menținerii competitivității economice și tehnologice.
Formarea resurselor umane de înaltă calificare, din care se alimentează domeniul cercetării-dezvoltării (C-D),
necesită timp mai îndelungat, dar investițiile în educație sau alte domenii care susțin procesul de învățare
continuă aduc mari beneficii economiei și societății, nu numai pe termen scurt, dar și pe termen lung și foarte
lung. Construirea unei solide capacități umane atât de necesară economiei antreprenoriale și spre care se
aspiră la nivel european, nu este posibilă fără susținerea printr- o finanțare adecvată a învățământului, cât și a
cercetării.
În principiu, întreaga populație a unei țări poate constitui o sursă potențială de resurse umane pentru știință și
tehnologie (S&T), dar cu cât segmentul de populație cu nivel înalt al educației formale este mai consistent, cu
atât exista o posibilitate mai mare de ocupare în activitatea de C-D.

În viitor economia bazată pe cunoaștere de tip antreprenorial va stimula și mai mult creșterea necesarului de
persoane cu o calificare tehnico-științifică înaltă.
Fenomenul de îmbătrânire a populației ocupate în cercetare, care se manifestă tot mai accentuat în țările
europene dezvoltate, a început deja să aibă un impact negativ asupra acestui domeniu. Tinerii absolvenți și
tinerii cercetători se orientează spre cariere de mai mare perspectivă, în activitate și baremuri de salarizare.
Pierderea unor contingente de tineri, care au o capacitate mai mare de adaptare la cerințele societății bazate
pe cunoaștere și de înnoire continuă a cunoștințelor și calificării profesionale, va accentua fenomenul de
îmbătrânire a populației ocupate în știință și tehnologie. Această tendință constituie o problemă serioasă la
nivel european, afectând dinamica noii economii bazate pe cunoaștere.
Deși, potrivit sondajelor, oamenii de știință se bucură de o bună reputație, lipsa de atractivitate a acestui
domeniu constituie, în cazul studenților, obstacolul major în calea opțiunii pentru activitatea științifică.
Exemple de succes in antreprenoriat de-a lungul anilor
„Antreprenorul scoate resursele economice dintr-un domeniu cu productivitate scăzută și le introduce într-un
domeniu cu productivitate ridicată și cu randament mai mare”.
Este definiția lui Say care nu ne spune cine este acest „antreprenor”. Deoarece Say a inventat acest termen
acum aproape 200 de ani, a existat o confuzie totală asupra definițiilor „antreprenorului” și „sistemului
antreprenorial”.
În Statele Unite, de exemplu, antreprenorul este deseori definit ca cineva care își începe propria sa afacere de
proporții mici. Într-adevăr, cursurile despre sistemul antreprenorial, obișnuite în școlile americane de afaceri,

au la origine cursurile despre cum poți să începi o mică afacere proprie. Dar nu orice mică afacere nouă este
antreprenorială sau reprezentativă pentru sistemul antreprenorial.
Activitatea antreprenorială constă în reformarea și revoluționarea modului de producție, exploatând o invenție
sau, mai general, o posibilitate tehnologică inedită, în scopul obținerii unui nou produs sau serviciu.
Exemple recunoscute de practicarea activității antreprenoriale
sunt în domenii ca:
a)

alimentația publică (firma McDonald);

b)

comerțul (firma Mark&Spencer);

c)

producție (firma General Electric).

a) Întreprinderea inițială McDonald a fost și este de tip
antreprenorial.
Produsul său final a fost ceea ce orice restaurant american decent produsese cu ani în urmă. Dar, aplicând
concepte și tehnici de management, standardizând produsul, proiectând tehnologia și uneltele, totul pe baza
analizei muncii care urma să fie depusă și apoi, stabilind standardele necesare, McDonald a reușit să crească
randamentul resurselor și să creeze o nouă piață și un nou consumator. Aceasta este economia
antreprenorială.
Antreprenorii sunt o minoritate printre noile firme, ei creează ceva nou, ceva diferit; ei schimbă sau transformă
valori.
b)
General Electric Company (GE), una dintre cele mai mari firme din lume, veche de mai bine de 100 de
ani, are o istorie lungă în inițierea de afaceri noi, antreprenoriale, pe care, pornind de la zero, le-a transformat
în industrii de mărimi considerabile. GE nu s-a rezumat la antreprenoriat numai în domeniul productiv. GE
Credit Corporation a determinat, într-o mare măsură, transformarea sistemului financiar american, schimbare
ce s-a extins rapid în Marea Britanie și în Europa Occidentală.
c)
Mark&Spencer, o mare firmă e negustori britanici, are mai multe elemente antreprenoriale și
inovatoare decât orice altă companie din Europa Occidentală a ultimilor cincizeci de ani și a avut un impact
mai mare asupra economiei britanice, chiar asupra societății britanice, decât orice alt agent de schimb din
Marea Britanie.
Trasaturile unui antreprenor
Ceea ce diferențiază antreprenorul sau „omul de acțiune” de pesoana statică este curajul, viziunea, spiritul
creativ, capacitatea de a iniția ceva calitativ nou, de a recombina sau de a imagina noi combinații ale unor
resurse deja existente. Din această perspectivă, antreprenorul nu este neapărat persoana care inventează
ceva nou, ci acea persoana care imaginează „noi căi de a folosi mijloacele existente”, respectiv de a face noi
combinații în sfera economică.
În timp ce „omul de acțiune” (antreprenorul) imaginează noi combinații și mijloace de a le pune în practică,
luptându- se totodată cu blocaje create de inerția, opoziția, rezistența altora față de acțiunile lui, persoana

statică acceptă lucrurile așa cum sunt, este inerțială, rutinieră, „rațională”, rezistentă la schimbări și ostilă față
de acțiunile nonconformiste ale
altora.
Toate populațiile pot fi împărțite într-un număr mic de oameni de acțiune și o mare masă de indivizi statici,
nonantreprenoriali, lucru valabil nu numai pentru sfera
economică, ci și pentru alte sectoare ale societății. Ceea ce transformă o persoană creativă, imaginativă, cu
idei combinatorii într-un adevărat antreprenor ține de forța interioară și hotărârea lui de a le transpune în
practică prin asumarea riscului și a incertitudinii. Pentru obținerea succesului
într-o acțiune
antreprenorială, liderul este nevoit să coopereze cu alți oameni. Din nefericire, după cum a insistat autorul dea lungul întregii argumentații, majoritatea oamenilor este reprezentată de persoane statice, nedoritoare de
asumare a riscului și a inovației.
Omul de acțiune

Persoana statică

dinamic stagnantă
tulbură echilibrul

caută echilibrul

face ceva nou repetă ceea ce s-a mai făcut
activ, energic
lider

pasivă, lipsită de energie

adept

realizează noi combinații

acceptă mijloacele existente de acțiune

nu resimte nicio rezistență internă la schimbare resimte o puternică rezistență la schimbare
alege intuitiv dintr-o multitudine de alternative noi
motivat de putere și bucuria creației

alege rațional dintre alternativele existente

motivată exclusiv de necesități care, odată satisfăcute,

stopează acțiunea
nu dispune de resurse, însă împrumută de la bănci

nu dispune de resurse și nu are nevoie de altele noi

Antreprenoriatul social
Antreprenorii sociali nu sunt mulțumiți doar să ofere un pește sau să învețe [oamenii] cum să pescuiască. Ei
nu vor avea liniște până ce nu vor revoluționa industria pescuitului. Antreprenorii sociali se definesc nu doar
prin creativitate sau promovarea inovării, ci mai ales prin capacitatea de a se adresa cauzelor adânci ale
problemelor sociale,

Fiscalitatea
Deși, în ultima vreme, condițiile economice s-au îmbunătățit, Uniunea Europeană trebuie să facă față în
continuare consecințelor crizei, printre care se numără lipsa de investiții și inegalitățile din ce în ce mai mari. În

acest context, numeroase voci din rândul cetățenilor solicită, în întreaga Uniune, să se acorde o mai mare
atenție justiției sociale. Fiscalitatea joacă un rol fundamental în crearea unei societăți echitabile și în edificarea
unei economii puternice. Prin intermediul ei se poate avansa spre eliminarea inegalităților, nu numai prin
sprijinirea mobilității sociale, ci și prin reducerea inegalităților în materie de venituri de piață.
Există cel puțin două abordări ale conceptului de fiscalitate:
A.

Fiscalitatea este văzută ca totalitatea impozitelor și taxelor dintr-un stat.

B.
Se pune accentul pe elementele definitorii ale sistemului fiscal în general, îl definește prin prisma
relațiilor dintre elementele care formează acest sistem.
Prima abordare se bucură de concizie și expresivitate, permițând o analiză pragmatică mai ușoară și mai
eficientă a modului în care este constituită și funcționează. Astfel, o primă definiție în cadrul acestei abordări
consideră fiscalitatea "totalitatea impozitelor și taxelor provenite de la persoane fizice și juridice care
alimentează bugetele publice".
O altă definiție vede fiscalitatea ca fiind "totalitatea impozitelor instituite într-un stat, care-i procură acestuia o
parte covârșitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit având o contribuție specifică și un anumit rol
regulator în economie”.
Fiscalitatea este, în mod normal, expresia voinței politice a unei comunități umane organizate, fixată pe un
teritoriu determinat și dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor care o
reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice și în special, fiscale.
Fiscalitatea

prezintăurmătoarele două

caracteristici:
1.
exclusivitatea aplicării, care presupune faptul se aplică într-un teritoriu geografic determinat, fiind
unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau un sistem de bugete (central sau local).
2.

autonomie tehnică, adică un sistem fiscal este autonom din punct de vedere tehnic dacă este un

sistem fiscal complet, ceea ce înseamnă că acesta conține toate regulile de așezare, lichidare și încasare a
impozitelor necesare pentru punerea în aplicare.
Politica fiscală poate avea o mare influență asupra deciziilor în materie de ocupare a forței de muncă, asupra
nivelurilor investițiilor și asupra disponibilității întreprinzătorilor de a-și extinde activitățile, toate aceste aspecte
conducând la o creștere economică mai puternică.
Astfel, politicile fiscale sunt evaluate prin raportare la patru priorități: o stimularea investițiilor; o sprijin pentru
ocuparea forței de muncă; o reducerea inegalităților; o asigurarea conformării fiscale.
În România se află elaborat un sistem fiscal care se dorește performant. În ceea ce privește impunerea
agenților economici, s-au propus și s-au realizat sau sunt în curs de realizare mecanisme care să asigure:
•

tratamentul nediferențiat al agenților economici, indiferent de forma de proprietate;

•

stimularea agenților economici prin scutiri totale, parțiale sau reduceri de impozite;

•

evitarea impunerii de două sau mai multe ori a aceleași baze impozabile;

•
încercarea de diminuare a sarcinii fiscale și, acolo unde este posibil micșorarea gradului de percepere
de către contribuabil a sarcinii fiscale;
•
stabilirea unei sarcini fiscale "reale", prin actualizarea la inflație a elementelor luate în calculul profitului
impozabil;
•

descurajarea unor activități sau consumuri;

•

aducerea la un nivel cât mai redus a evaziunii fiscale.

Provocările în materie de politică fiscală cu care se confruntă guvernele din UE
Stimularea investițiilor
În UE, totalul impozitelor diferă considerabil de la o țară la alta.
În ultimii 2 ani (2017-2018) ponderea impozitelor în PIB2 a înregistrat, la nivelul UE-28, variații ce oscilează de
la 24,1 % în Irlanda la 45,6 % în Danemarca.
Diferențele dintre nivelurile totale de impozitare reflectă, în realitate, diferențele legate de preferințele sociale
pentru bunuri publice.
Până în prezent, nu există dovezi solide privind impactul nivelului general de impozitare asupra creșterii
economice. Cu toate acestea, este înțeles mai bine modul în care fiecare dintre componentele regimului fiscal
influențează
creșterea economică prin intermediul următoarelor canale: productivitatea totală a factorilor și creșterea
stocului de capital sau a ofertei de forță de muncă.
Figura 1: Sarcina fiscală totală în țările UE, ca procentaj din PIB, 2012 și 2018

Impactul impozitului pe profit și al celui pe venit asupra creșterii economice și a investițiilor este bine
documentat. Impozitul pe profitul societăților influențează atât alegerea locului de stabilire a acestora, cât și
investițiile directe naționale și străine.
Cotele de impozitare, modul în care este definită baza de impozitare și aspectele legate de conformarea
fiscală constituie factori determinanți ai efectelor economice ale impozitării. Tratamentul fiscal al diverselor
surse de finanțare, dezvoltarea stimulentelor fiscale și timpul consacrat de întreprinderi conformării fiscale pot
influența investițiile productive.
Diferențele în materie de impozit pe profit pot determina societățile multinaționale să transfere profitul dinspre
țările cu un nivel ridicat de impozitare către cele cu un nivel scăzut.
Ratele de impozitare efective reflectă o gamă amplă de factori care nu se limitează la impozitul legal pe
profitul societăților, cum ar fi elementele bazei fiscale, sursa de finanțare (datorii, rezultatul reportat sau
majorarea capitalului propriu) și activul în care se fac investiții (utilaje, clădiri, imobilizări necorporale, stocuri și
active financiare).

Figura de mai jos ilustrează diferențele dintre ratele medii efective ale impozitului pe profitul societăților, care
variază

Decizia de a spori sau de a reduce investițiile este influențată de rata marginală efectivă de impozitare, și
anume sarcina fiscală asupra ultimului euro investit într-un proiect care atinge pragul de rentabilitate (investiție
„marginală”). Cu cât rata marginală efectivă de impozitare este mai mică, cu atât regimul fiscal este mai
propice investițiilor. Există mai multe modalități de a reduce rata marginală efectivă de impozitare și de a
concepe un regim fiscal favorabil investițiilor.
Printre acestea se numără:
o accelerarea calendarelor de amortizare fiscală sau contabilizarea imediată drept cheltuieli, o oferirea
posibilității de deducere a costurilor de capital, o îmbunătățirea condițiilor de reportare a pierderilor,
o acordarea de stimulente fiscale pentru cercetare și dezvoltare.
Sprijin pentru crearea de locuri de muncă și pentru ocuparea forței de muncă
Fiscalitatea din domeniul muncii influențează atât decizia fiecăruia dintre noi de a se angaja și cu ce normă
(oferta de forță de muncă), cât și decizia angajatorului de a face angajări, întrucât acestea cresc costul forței
de muncă (cererea de forță de muncă). Oferta de forță de muncă din anumite categorii ale populației (lucrători
slab calificați, tineri, persoane în vârstă și persoanele care sunt de a doua sursă de venit a familiei) este
deosebit de sensibilă la impozitele și contribuțiile la sistemul asigurărilor sociale.
Deși, în ultimii ani, s-au constatat îmbunătățiri ale ratelor de ocupare a forței de muncă din statele membre ale
UE, situația variază de la o țară la alta. De asemenea, decalajul dintre rata de ocupare a forței de muncă din
rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație și rata totală de ocupare a forței de muncă diferă de la o
țară la alta.
Slovacia prezintă cea mai mare diferență dintre cele două rate (de 33,9 puncte procentuale), iar Portugalia,
cea mai scăzută (de 5,9 puncte procentuale).
Sarcina fiscală asupra costului forței de muncă indică diferența proporțională dintre costurile pe care le
generează un lucrător pentru angajatorul său și salariul net al angajatului. Aceasta indică, prin urmare, atât
stimulentele pentru muncă (în ceea ce privește oferta de forță de muncă), cât și stimulentele pentru angajarea
de personal (în ceea ce privește cererea de forță de muncă).
Componența sarcinii fiscale asupra costului forței de muncă este importantă pe termen scurt, deoarece
diversele sale componente pot afecta fie cererea, fie oferta de forță de muncă.
Figura de mai jos prezintă diversele elemente care alcătuiesc sarcina fiscală asupra costului forței de muncă
în cazul unui lucrător care câștigă salariul mediu: o impozitul pe venit pentru persoanele fizice; o contribuțiile
sociale în sarcina angajatorilor;

Unele dintre caracteristicile regimului fiscal, cum ar fi creditele fiscale transferabile și gradul de impozitare
comună, împreună cu unele dintre caracteristicile regimului de prestații sociale, cum ar fi retragerea prestațiilor
acordate în funcție de venituri, pot contribui la aplicarea unor rate marginale ridicate pentru persoanele care

sunt cea de a doua sursă de venit a familiei atunci când acestea trec de la inactivitate la ocupare profesională
sau în cazul creșterii veniturilor acestor persoane.
Merită subliniat faptul că și alți factori, cum ar fi disponibilitatea serviciilor de îngrijire formală accesibile și de
înaltă calitate, inclusiv, în primul rând, a serviciilor de îngrijire a copilului, precum și existența unor politici bine
concepute privind echilibrul între viața profesională și cea privată, pot influența luarea sau nu a deciziei de
revenire în câmpul muncii sau de mărire a programului de lucru.
În majoritatea țărilor, impozitarea explică într-o măsură relativ importantă capcana inactivității pentru
persoanele care sunt de a doua sursă de venit a familiei, în cazurile în care celălalt membru al cuplului câștigă
salariul mediu.
Corectarea inegalităților și promovarea mobilității sociale
Figura de mai jos indică inegalitatea la nivelul veniturilor disponibile (după perceperea impozitelor și plata
prestațiilor sociale) în conformitate cu indicele Gini, alături de procentul populației expuse riscului de sărăcie în
diferite țări ale UE. Deși UE dispune de unul dintre cele mai avansate sisteme de protecție socială, persistă
inegalități notabile.
Lituania, România, Bulgaria, Letonia și Estonia au cele mai înalte niveluri de inegalitate a veniturilor după
impozitare și transferuri.

O mai mare inegalitate este asociată cu un nivel mai scăzut de mobilitate socială, dat fiind că inegalitatea
poate împiedica accesul la oportunități. Mobilitatea socială poate avea loc atât în interiorul aceleiași generații,
cât și între generații. Mobilitatea în interiorul aceleiași generații se referă la probabilitățile ca o persoană să
dobândească un statut superior sau inferior (pe scara veniturilor, de exemplu) de-a lungul vieții.
Mobilitatea între generații se referă la măsura în care caracteristicile socioeconomice ale unei persoane le
reflectă pe cele ale părinților ei.
Mobilitatea între generații este un indicator important al posibilităților de care dispun persoanele fizice pentru a
reuși într-o societate indiferent de mediul lor socioeconomic. Ea este strâns legată de egalitatea de șanse.
Un rol în sprijinirea mobilității sociale revine fiscalității, de exemplu: o ca sursă de finanțare pentru o educație
de calitate, o ca mijloc de a reduce transmiterea privilegiilor sau a dezavantajelor de la o generație la alta, o
precum și prin redistribuirea veniturilor și, mai ales, a bogăției, încurajând un comportament care sporește
mobilitatea socială.
Conformarea fiscală
În general, evaziunea fiscală desemnează mecanisme ilegale prin care obligația de plată a impozitului este
ascunsă sau ignorată, și anume contribuabilul plătește impozite mai mici decât cele pe care este obligat să le
plătească din punct de vedere juridic, prin neaducerea la cunoștința autorităților fiscale a unor venituri sau
informații.
Printre exemplele de evaziune fiscală se numără declararea vânzărilor la un nivel inferior celui real, cu scopul
de a reduce plățile de TVA. Un alt exemplu este legat de munca nedeclarată, care are drept consecință
neplata impozitului pe venit pentru persoanele fizice și a contribuțiilor la asigurările sociale.

Există mai multe estimări cu privire la volumul impozitelor care ar trebui să fie colectate, fără a fi percepute în
cele din urmă. Cu toate acestea, deficitul de încasare a TVA-ului este singurul prejudiciu fiscal cu privire la
care există estimări comparative bazate pe o metodologie comună care acoperă toate țările din UE.
Deficitul de încasare a TVA-ului reprezintă diferența dintre valoarea TVAului colectat efectiv și valoarea
estimată a TVA-ului exigibil teoretic pe baza normelor în materie de TVA.
Acesta măsoară eficacitatea măsurilor de asigurare a conformității și a respectării legislației în materie de TVA
în fiecare stat membru.
Deficitul de încasare a TVA-ului înregistrează nivelurile cele mai ridicate în România, Slovacia, Grecia și
Lituania.
Importanta investițiilor in mediul antreprenorial
Stimularea investițiilor a reprezentat o prioritate importantă a reformelor fiscale recente, în special în țările
afectate de criză. De asemenea, s-au depus eforturi pentru a simplifica mediul de afaceri în ceea ce privește
fiscalitatea.
Cu toate acestea, guvernele naționale se pot implica mai mult pentru a stimula investițiile prin intermediul
politicilor fiscale.
Majoritatea sistemelor de impozitare a societăților oferă întreprinderilor stimulente pentru a contracta mai
multe datorii, permițând deducerea plății dobânzilor, dar nu acordă un tratament similar capitalurilor proprii.
Dat fiind că o investiție prin îndatorare beneficiază de un tratament fiscal preferențial, rentabilitatea minimă
înainte de impozitare necesară pentru a compensa realizarea investiției („costul capitalului”) va fi mai scăzută
pentru o investiție finanțată prin îndatorare.
Amploarea acestei tendințe de favorizare a îndatorării variază de la o țară la alta la nivelul UE.
Tendința de favorizare a îndatorării conduce la creșterea nivelurilor datoriei, ceea ce agravează fragilitatea
întreprinderilor și accentuează predispoziția la crize a economiilor. Drept urmare, această tendință agravează
riscurile legate de stabilitatea financiară și riscă să conducă la creșterea disproporționată a numărului
falimentelor. Ea este deosebit de problematică pentru întreprinderile tinere și inovatoare, care, în numeroase
cazuri, nu au acces la finanțare externă. Acestea ar fi dezavantajate, deși sunt importante pentru a genera
creștere economică în viitor.
De asemenea, tratamentul fiscal asimetric al datoriei și al capitalurilor proprii este exploatat și de unele
companii multinaționale pentru a-și organiza strategic datoria astfel încât să își reducă sarcina fiscală globală.
Țările care înregistrează diferențele cele mai mare între costurile capitalului propriu și costul finanțării prin
îndatorare (diferențe care evidențiază amploarea tendinței de favorizare a îndatorării) sunt Franța, Malta,
Luxemburg, Portugalia și Grecia.
În ultimii ani, numeroase țări din UE au redus impozitarea globală a veniturilor salariale. Câteva dintre aceste
țări au redus impozitele asupra veniturilor salariale pentru lucrătorii cu venituri salariale mici și pentru alte
categorii specifice, majorând în paralel impozitarea veniturilor salariale pentru categoriile cu venituri mai mari.
Cu toate acestea, nu se conturează nicio tendință clară în ceea ce privește modul în care au fost gestionate
aceste reduceri fiscale în ceea ce privește finanțarea.

Impozitarea progresivă a venitului pentru persoanele fizice constituie o importantă măsură de redistribuire care
poate fi aplicată de sistemele fiscale și de prestații sociale. Figura de mai jos indică gradul de progresivitate a
impozitării veniturilor salariale comparând sarcina fiscală suportată de angajații cu venituri ridicate cu cea
suportată de angajații cu venituri scăzute.
Gradul de progresivitate este teoretic și se bazează pe cotele standard. Acesta nu reflectă frauda fiscală,
evitarea obligațiilor fiscale sau evaziunea fiscală.
Progresivitatea sistemelor de impozitare a veniturilor, în special sarcina fiscală impusă persoanelor cu venituri
reduse, este, de asemenea, importantă pentru crearea de locuri de muncă, care oferă o posibilitate de
eliberare de sărăcie și de excluziunea socială.
Sistemele de impozitare a veniturilor din muncă din Irlanda, Franța, Regatul Unit și Țările de Jos prezintă cel
mai ridicat grad de progresivitate, în timp ce sistemele din Ungaria, Bulgaria și Letonia prezintă cel mai scăzut
grad de progresivitate.
Gradul de progresivitate a impozitării veniturilor din muncă în țările UE, 2016

Proiect „Antreprenor_Diaspora:Hai Acasa! ID 107550 este finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, pe parcursul a
36 luni, in perioada sept.2017-nov.2020.
In cadrul proiectului au fost finantate 23 de noi afaceri cu suma de 40.000 euro fiecare, astfel:
Nr.
crt.

Nume beneficiar
ajutor minimis

1-B

Vinatoru Mihai

2-B

Ciobanu Simona

003 WCO/
21.02.19

3-B

Filimon Eugen

4-B

Contract de
subventie
001 WCO/
20.02.19

Nume afacere
nou infiintata

Cod CAEN
Data
infiintarii
09.01.19

Oras/
Regiune
Iasi/NE

Laser One SRL

28.01.19

Iasi/NE

006 WCO/
28.02.19

Decorbalena
Filgeni SRL

05.02.19

Tecuci/NE

Durnescu
Dumitru

002 WCO/
20.02.19

Yellow Custom
Services SRL

11.02.19

Constanta/
SE

5-B

Andon Elvira

005 WCO/
25.02.19

Elviteramed
SRL

15.02.19

Vaslui/NE

6-B

Dragan Daniela

004 WCO/
20.02.19

Creat Cera SRL

19.02.19

Oradea/
NV

7-B

Goldis Andrei
Bogdan

007 WCO/
04.03.19

Goldfish
Communicatio
ns Solutions
SRL

01.03.19

Arad/Vest

8-B

Leon Alexei

009 WCO/
21.03.19

Solaris Electric
Instal SRL

15.03.19

Constanța/
SE

Eataliano Vero
SRL

5610: Restaurante
9604:
Activitati de intretinere
corporala
4334:
Lucrari de vopsitorie,
zugraveli si montari de
geamuri
1330: Finisarea
materialelor textile
8622: Activitati de
asistenta medicala
specializata
3240: Fabricarea jocurilor
si a jucariilor
7021: Activități de
consultanță în domeniul
relațiilor publice și al
comunicării
4322: Lucrări de instalații
sanitare, de încălzire și de
aer condiționat

9P1

Cepareanu
Angelina

1079/06.02.2
019

Rigel Media
SRL

01.02.19

Ploiesti/
Sud
Muntenia
Busteni/
Sud
Muntenia

8599: Alte forme de
invatamant

10P1

Chitu Andrei

1090/13.02.2
019

06.02.19

11P1

Constantin
Danut Alexandru

1068/18.01.2
019

Medagora
Expert
Consulting SRL
Zen Wellness
Center SRL

15.01.19

Slatina/SV
Oltenia

9604: Activitati de
intretinere corporala

12P1

Dordea Flavius
Ioan

1083/08.02.2
019

23.01.19

Medias/
Centru

4333: Lucrari de pardosire
si placare a peretilor

1067/17.01.2
019

Serdofain
Countryside
Tradiconstruct
SRL
Dariana
Education SRL

13P1

Istrate Daria

03.01.19

8520: Invatamant primar

Lepadat Cosmin
Romeo Nicolae

1069/17.01.2
019

Building
Innovation SRL

16.01.19

Targoviste
/Sud
Muntenia
Sibiu/
Centru

14P1
15P1

Popa Liliana

1074/31.01.2
019

Linia Verde
Liliana SRL

20.01.19

Slobozia/
Sud
Muntenia

16P1

Toma Daniel

1084/08.02.2
019

22.01.19

Caracal/SV
Oltenia

17P2

Badea Marina

004/28.02.
2019

British
DialogicDigital SRL
Turbo Bio
Clean SRL

12.02.19

18P2

Berindeanu
Mariana

001/28.02.
2019

Mousse &
Chocolat SRL

01.02.19

Targoviste
/
Sud
Muntenia
Navodari/
SE

19P2

Damascan
Catalin Vasile

005/28.02.
2019

16.01.19

Piatra
Neamt/NE

20P2

Papuc Daniela
Livia

006/28.02.
2019

D.D.M.
Damascan
Digital
Marketing SRL
Das Berghaus
SRL

05.02.19

Brosteni/
NE

21P2

Ponea Mihaiela

003/28.02.
2019

Masa Calda
SRL

29.01.19

Focsani/SE

22P2

Rata Silviu
Florin

002/28.02.
2019

Get You Hired
SRL

31.01.19

Galati/SE

23P2

Toperter Robert
Willy

008/28.02.
2019

Toperzer
Signature SRL

10.01.19

Suceava/
NE

7022: Activitati de
consultanta pentru afaceri
si management

4120: Lucrări de
construcție a clădirilor
rezidențiale și
nerezidențiale
4728: Comert cu amanuntul
al altor produse alimentare
in magazine
8559: Alte forme de
invatamant
8121: Activitati generale de
curatenie a cladirilor
1071: Fabricarea painii;
fabricarea prajiturilor si a
produselor proaspete de
patiserie
6201: Activitati de
realizare a software-ului la
comanda (software orientat
client)
9601: Spalarea si curatarea
(uscata) articolelor textile
si a produselor din blana
5610: Restaurante
7810: Activitati ale
agentiilor de plasare forta
de munca
3109: Fabricarea de mobila

Au fost create 46 de noi locuri de munca atat in perioada de implementare a planurilor de afaceri, respectiv 12 luni de la semnarea
Contractului de subventie, cat si in perioada de sustenabilitate de 6 luni.
Descrierea succinta a fiecarei afaceri este anexata la prezentul Studiu.

TOPEZER SIGNATURE SRL
Aceasta este povestea lui Robert Toperter, proprietarul Topezer Signature Srl.
Robert, după ce a trăit mulți ani în Anglia, a participat la apelul Diasporastartup, din care a obținut un împrumut
nerambursabil de 40.000 de euro pentru deschiderea unui atelier de tâmplărie în Câmpolung Moldovenesc.
Astăzi, Robert lucrează cu tatăl său Virgiliu, un tâmplar expert, foarte fericit că și-a avut din nou fiul lângă el.

Fotografii reprezentative din activitate

TURBO BIO CLEAN SRL
Marina Badea este administratorul societatii Turbo Clean Srl.
Pentru a se apropia de familia, Marina a participat la apelul Diaspora Start Up prin care a obținut o finantare
nerambursabila de 40 de mii de euro prin FSE.
Acum, după o lungă perioadă de timp în Italia, ea își conduce propria companie de curățenie alături de soțul ei
Valentin și amândoi sunt forte multumiti de alegerea lor!

Fotografii reprezentative din activitate

D.D.M. Damascan Digital Marketing SRL

Catalin Damascan este Administratorul societatii D.D.M. Srl cu sediul în Piatra Neamț.
În ciuda vârstei tinere, Catalin, care a studiatla facultate de economia în Italia si care a plecat din Romania cu familia
cand era copil, a decis să participe la apelul Diaspora Start Up pentru a începe o start-up în țara sa de origine.
Astăzi Catalin, azi, își gestionează o proprie agenție de marketing digital, datorita grantului nerambursabil de 40 de
mii de euro obtinut participand la concurs din proiect Antreprenor Diaspora: Hai Acasa!

Fotografii reprezentative din activitate

MASA CALDA SRL
Mihaiela Ponea și-a infiintat o proprie pizzerie la Focșani datorită programului Diaspora Start Up.
După ani de muncă în Italia în sectorul alimentației, a ales să se întoarcă în România pentru a folosi competentele
învățate în străinătate.
Pizzeria sa Alexandra, prin serviciu de livrare la domiciliu, oferă clienților Focșani rețete italiene și românești.

Fotografii reprezentative din activitate

GET YOU HIRED SRL
Aceasta este povestea lui Florin Rata, proprietarul Get You Hired Srl.
În urma unor experiențe de muncă importante în Italia și Emiratele Arabe în sectorul resurselor umane, Florin a
participat la apelul Diaspora Start Up din care a obținut un ajutor de minimis de 40 de mii de euro pentru a-și deschide
propria agenție de ocupare a forței de muncă în Galați.
Astăzi, Florin se ocupă în principal de selectarea lucrătorilor români interesați să lucreze în străinătate.

Fotografii reprezentative din activitate

MOUSSE & CHOCOLAT SRL
Aceasta este povestea Marianei Berindeanu, administratorul Mousse & Chocolat
După câțiva ani în Italia, unde a absolvit Institutul Hotelier si a lucrat in domeniu, Mariana a acceptat provocarea de
a participa la apelul Diaspora Start Up.
Astăzi, datorită unei finantare nerambursabila de 40 de mii de euro obtinuta prin proiect, Mariana administrează o
patiserie în Constanța și în fiecare zi își încântă clienții cu pasiune și dăruire cu splendide prăjituri și dulciuri tradiționale
românești și italiene.

Fotografii reprezentative din activitate

DAS BERGHAUS SRL
Aceasta este povestea Danielei Papuc, administratorul spalatoriei ecologica Das Berghaus Srl.
Daniela, absolventă de Inginerie, după ani de munca în Germania, a participat la apelul Diaspora Start Up din care a
obținut o finanțare nerambursabila de 40 de mii de euro.
Astăzi conduce o spălătorie ecologică în Orasul Brosteni. Clienții săi sunt în principal toate hotelurile și restaurantele
din zonă.

LASER ONE SRL
Simona Ciobanu, o femeie curajoasa si intreprinzatoare, cu o experienta de 15 ani in diverse pozitii de management
in domeniul medical, este una dintre beneficiarii ajutorului de minimis in valoare de 40.000 euro in cadrul programului
Diaspora Start-Up. Cu finantarea accesata a deschis in Iasi un centru de dermatocosmetica specializata cu laser
Alizee, o tehnologie revolutionara de care vor beneficia multi locuitori ai Iasului.
Planurile ei nu se opresc aici, intentionand sa isi dezvolte centrul de dermatocosmetica prin achizitionarea de
aparatura noua, prin intermediul careia sa mareasca gama de servicii oferite.

Fotografii reprezentative din activitate

EATALIANO VERO SRL
Un alt business de succes finantat din ajutorul de minimis de 40.000 euro, in cadrul programului Start-Up Diaspora
este pizzeria Eataliano Vero, deschisa in Iasi de catre Vinatoru Mihai. In urma experientei acumulate in strainatate,
si-a dorit sa aduca o parte din farmecul bucatariei italienesti, prin retete pline de savoare care sa ofere clientului, pe
langa gustul autentic al pizzei pe vatra si o experienta culinara desavarsita. Iubind ceea ce face si implicandu-se in
permanenta, si-a imbogatit meniul cu noi retete pentru a pune un zambet pe buze tuturor clientilor.

Fotografii reprezentative din activitate

CREAT CERA SRL
Creat Cera SRL, o noua afacere finantata in cadrul programului Diaspora Start-Up!
Daniela Dragan este unul dintre antreprenorii inimosi care a infiintat la Oradea un atelier de jocuri puzzle cu obiective
din Romania, promovand astfel frumusetile patriei.
De ce puzzle?
S-a ales acest concept pentru a dezvolta creativitatea prin joc si anume mentinerea constiintei active prin arta,
amplificarea atentiei prin detalii si concentrare, si conectarea dintre corp si minte prin dexteritarea ansamblarii. Se
ajunge astfel la creativitate, care este o constanta a evolutiei.

Fotografii reprezentative din activitate

YELLOW CUSTOM SERVICES SRL
Durnescu Dumitru este inca un exemplu din seria antreprenorilor de succes care a implementat o afacere cu cei
40.000 euro atrasi prin programul Diaspora Start Up.
Pornind de la conceptul de broderie si personalizand materialele textile pentru diferiti clienti, a creat pentru acestia
unicitatea brandului.
Prin intermediul utilajului performant achizitionat, Durnescu Dumitru ofera clientilor posibilitatea personalizarii
hainelor prin brodarea imaginii de pe o Fotografiigrafie pe orice material textil.

Fotografii reprezentative din activitate

SOLARIS ELECTRIC INSTAL SRL
Cel mai tanar antrepenor din cadrul programului Start Up Diaspora, care a accesat finantarea de 40.000 euro este
Alexei Leon.
Absolvind cursuri universitare in Marea Britanie si impulsionat de dorinta orientata spre eficientizarea resurselor
energetice provenind din energia regenerabila, a ales sa revina in Constanta, unde a deschis un business bazat pe
montarea panourilor Fotografiivoltaice si solare.
Legea conservarii energiei este una dintre cele mai importante legi ale naturii, motiv pentru care ALexei Leon a ales
sa monteze surse de energie verde in casele constantenilor, reducand astfel impactul asupra mediului.

Fotografii reprezentative din activitate

DECORBALENA FILGENI SRL
Filimon Eugen este unul dintre antreprenorii care au accesat finantarea de 40.000 euro, in cadrul programului
Diaspora Start-Up.
Cu o experienta vasta in Italia, in domeniul constructiilor, a ales sa revina in tara si cu finantarea accesata si-a inceput
propriul business la Tecuci, oferind clientilor o gama variata de servicii in domeniul amenajărilor interioare și
exterioare.

GOLDFIHS COMMUNICATIONS SOLUTIONS SRL
Un alt business de succes deschis in cadrul Proiectului Antreprenor Diaspora:Hai Acasa! este cel al lui Goldis
Andrei Bogdan.
Avand cunostinte necesare pentru auditarea nevoilor de promovare ale afacerilor clientilor, antreprenorul a ales sa
deschisa la Arad o afacere prin care ofera cele mai eficiente metode si strategii de dezvoltare a business-ului
fiecarui client.
El isi propune prin consultanta oferita sa optimizeze resursele clientilor si sa le imbunatateasca eficienta proceselor
in conformitate cu nevoile specifice ale fiecaruia.

ELVITERAMED SRL
O alta afacere infiintata cu finantarea de 40.000 euro, accesata de catre Andon Elvira in cadrul programului Diaspora
Start Up este cabinetul de proctologie din Vaslui.
Avand o experienta de 31 ani in domeniu, Andon Elvira ofera locuitorilor din Vaslui si nu numai, servicii de inalta
calitate cu ajutorul aparaturii de ultima generatie achizitionata cu finantarea accesat.

Fotografii reprezentative din activitate

BRITISH DIALOGIC DIGITAL SRL
Toma Daniel a accesat programul Diaspora Start-Up in vederea infiintarii unei afaceri in domeniul educatiei.
Cu o experienta vasta in domeniu dobandita in anii petrecuti in UK, a ales sa revina in tara si cu finantarea accesata
si-a inceput propia afacere, oferind clientilor servicii educationale, cum ar fi cursuri de limbi straine, matematica, etc.

DARIANA EDUCATION SRL
Daria Istrate a accesat programul Diaspora Start-Up in vederea infiintarii unei afaceri in domeniul educatiei in orasul
Targoviste.
Cu o experienta vasta in domeniu dobandita in inca din cadrul familiei, dna. Istrate Daria este fiica dnei Gabriela
Istrate, profesor de istorie, inspector scolar si un on de baza in comunitatea targovisteana, a ales sa revina in tara si
cu finantarea accesata si-a inceput propia afacere, oferind clientilor servicii educationale.

BUILDING INNOVATION SRL
Lepadat Cosmin este unul dintre antreprenorii care a deschis in Sibiu o afacere in contructii cu ajutorul de minimis in
valoare de 40.000 euro accesat in cadrul Programului Diaspora Start Up.

Fotografii reprezentative din activitate

LINIA VERDE SRL
Popa Liliana a accesat programul Diaspora Start-Up in vederea infiintarii unei afaceri in domeniul furnizarii de
produse naturiste.
Cu o experienta vasta in domeniu dobandita in anii petrecuti in Franta, a ales sa revina in tara si cu finantarea
accesata si-a inceput propia afacere, oferind clientilor produce naturiste.

Fotografii reprezentative din activitate

SERDOFAIN COUNTRYSIDE TRADICONSTRUCT SRL
Dordea Flavius a accesat programul Diaspora Start-Up in vederea infiintarii unei afaceri care sa ajute la pastrarea
traditiilor in domeniul constructiilor in orasul Medias.
Cu o experienta vasta in demoneiul constructiilor dobandita in perioada petrecuta in Austria, a ales sa revina in tara
si cu finantarea accesata si-a inceput propia afacere, oferind clientilor o gama variata de servicii de reconditionare si
constructii prin pastrarea traditiilor din obiceiurilor din zona.

Fotografii reprezentative din activitate

ZEN WELLENSS CENTER SRL
Danut Constantin Alexandru a accesat programul Diaspora Start-Up in vederea infiintarii unei afaceri privind oferirea
de servicii de wellness in orasul Slatina.
Cu o experienta vasta in marketing, dobandita in perioada petrecuta in UK, a ales sa revina in tara si cu finantarea
accesata si-a inceput propriul business, oferind clientilor o gama variata de servicii de wellness.

Fot ografii reprez entative din activitate

RIGEL MEDIA SRL
Cepareanu Angelina este unul dintre antreprenorii care au accesat finantarea de 40.000 euro, in cadrul programului
Diaspora Start-Up.
Cu o experienta vasta in domeniul consultantei, a ales sa revina in tara si cu finantarea accesata si-a inceput propriul
business, oferind clientilor o gama variata de servicii in consilierii in dezvoltare personala.

MEDAGORA EXPERT CONSULTING SRL
Andrei Chitu a accesat programul Diaspora Start-Up in vederea infiintarii unei afaceri privind oferirea de servicii de
consultant in domeniul farmaceutic.
Cu o experienta vasta in domeniul consultantei farma, a ales sa revina in tara si cu finantarea accesata si-a inceput
propriul business, oferind clientilor o gama variata de servicii de consultanta farma.

