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Introducere 

 
IMM-urile au un rol esenţial în dezvoltarea oricărei ţări. Ele reprezintă motoare ale creşterii 
în economiile în curs de dezvoltare, iar importanţa şi viitorul IMM-urilor tind să se constituie 
în preocupări majore de politică economică, dată fiind importanţa strategică a acestora în 
remodelarea sectoarelor productive, ocuparea forţei de muncă şi inovare. Trebuie să 
recunoaştem însă că, în vederea realizării acestor aşteptări, una dintre marile probleme cu 
care se confruntă IMM-urile este lipsa finanţărilor potrivite, reticenţa instituţiilor financiare 
sau a investitorilor privaţi de capital în faţa cerinţelor IMM-urilor. 
 
Accesul la finanţare este un factor determinant important pentru activitatea antreprenorială 
din orice ţară.  
Există diferențe semnificative între țările UE în ceea ce privește acordarea de finanțare IMM-
urilor. 
Această diversitate se reflectă în: 
• dimensiunea relativă a diferitelor surse de finanțare utilizate de întreprinderi; 
• nivelul de dezvoltare al diferitelor tipuri de instituții financiare, cum ar fi băncile, 
fondurile de investiții, societățile de asigurare și fondurile de pensii; 
• nivelul de dezvoltare al diverselor segmente ale pieței financiare, cum ar fi bursa de 
valori, piața de obligațiuni și piața securitizărilor. 
 
Cele mai importante surse directe de finanțare externă pentru IMM-uri sunt liniile de credit, 
împrumuturile bancare și leasingul. 
În schimb, pentru întreprinderile inovatoare cu ritm de creștere ridicat și pentru 
întreprinderile nou-înființate, finanțarea prin capitaluri proprii este esențială. Deși, ca volum 
total, nu este foarte ridicată, în comparație cu alte surse de finanțare, finanțarea prin 
capitaluri proprii prezintă un potențial deosebit pentru creștere și ocuparea forței de muncă, 
inclusiv datorită inovării generate de întreprinderile beneficiare. 
 
Statele membre au pus în aplicare diferite politici și programe menite să înlăture diversele 
obstacole cu care se confruntă IMM-urile atunci când încearcă să acceseze diferite surse de 
finanțare. 
 
„Europa 2020” este strategia Uniunii Europene pentru creştere economică, având ca orizont 
de timp anul 2020. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o 
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Creșterea inteligentă vizează o 
economie bazată pe cunoaștere și inovare. Dezvoltarea durabilă presupune competitivitate 
și eficiență în utilizarea resurselor. Creșterea inclusivă se referă la o rată mai mare a ocupării 
forței de muncă în economie, care să genereze coeziunea economică, socială și teritorială la 
nivelul UE. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele 
membre să obţină un nivel mai ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de 
coeziune teritorială. 
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În fapt, sunt stabilite cinci obiective majore privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, 
educaţia, incluziunea socială şi mediul care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Diverse 
acţiuni la nivel european şi naţional vin în sprijinul Strategiei. 
 
Antreprenoriatul este unul dintre principalii factori de succes pentru Strategia UE 2020, 
promovarea și susținerea antreprenoriatului fiind prevăzute într-o serie de acțiuni care 
urmăresc creșterea inteligentă, politica industrială, cercetarea-inovarea sau educația. 
 
Între nivelul antreprenorial al unei ţări și nivelul ei de dezvoltare economică există o corelație 
directă. 
Rapoartele întocmite de Monitorul Global pentru Antreprenoriat (GEM) confirmă, prin datele 
și evaluările prezentate la nivel de ţară sau globale, faptul că dezvoltarea economică depinde 
de activitatea antreprenorială generală a oricărei regiuni. 
 
În raport cu indicatorul global, România are o situație precară, poziționându-se numai pe 
locul 53, între cele 59 de state evaluate. Aceeași poziție inferioară se menține şi în 
clasamentul ţărilor cu economie bazată pe eficienţă, unde România ocupă locul 23 din totalul 
de 24 de țări (Entrepreneurship in Romania, 2010 Country Report, Global Entrepreneurship 
Monitor). 
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Capitolul 1.  Tendințe și perspective antreprenoriale în 
Nord-Vest  

1.1 Perspective de finanțare pentru antreprenori 

  
Importanța finanțării pentru dezvoltarea businessului 
Accesul la finanţare este o grijă principală, atât pentru antreprenori, cât şi pentru aceia care 
nu au pornit încă la drum pe cont propriu.  
Îmbunătăţirea  accesului la surse de finanţare ar trebui să fie o prioritate pentru politicile 
publice, iar multiple metode de îmbunătăţire a situaţiei actuale pot fi implementate. Primul 
şi cel mai important pas în această privinţă este însă îmbunătăţirea accesului la informaţie 
şi consilierea cu privire la sursele de finanţare. În al doilea rând, la nivel guvernamental, 
cadrul legislativ pentru finanţarea start- up-urilor ar putea fi îmbunătăţit, asigurând 
proceduri transparente de rating şi evaluare a riscului, sau simplificând, din punct de vedere 
birocratic, documentaţia necesară pentru a aplica pentru fonduri. 
În primul rand, la  nivel   guvernamental, statul ar trebui să renunţe la programele de 
înfiinţare de noi companii – focusul trebuie schimbat pe sustenabilitatea celor existente prin 
îmbunătăţirea calităţii programelor de educaţie antreprenorială. În acest sens, este 
important să existe o legătură între şcoală  şi mediul de afaceri, iar curricula ar trebui 
adaptată la condiţiile pieţei. În plus, sistemul educaţional trebuie să se concentreze pe 
crearea de lideri responsabili şi independenţi, care valorifică antreprenoriatul şi  înţeleg  ce 
presupune acestea. Tot în slujba statului cade şi simplificarea administrativă şi fiscală, 
alături de lupta împotriva corupţiei. 
Pe de altă parte, mediul privat poate contribui semnificativ la dezvoltarea antreprenoriatului  
prin   implementarea de programe de calitate: sesiuni de training, evenimente şi competiţii 
adresate antreprenorilorlaînceputdedrum,programe de mentorat şi suport pentru start-up-
uri sau sesiuni de informare despre oportunităţile de finanţare existente. Facilitarea 
accesului la programe de accelerare, incubatoare şi spaţii de co-working este un alt punct 
foarte important, alături de promovarea continuă a modelelor de succes şi a motivelor 
corecte pentru a fi antreprenor. 
Împreună,  sectorul  public  şi  cel   privat au puterea de a contribui semnificativ la 
dezvoltarea ecosistemului antreprenorial românesc. 
 
 
Nevoile de finanțare la diferite etape ale dezvoltării companiei  
Pentru cea mai mare parte a întreprinderilor mici sau mijlocii, etapele se succed într-o ordine 
firească și se referă la: 
• etapa de formare - reprezentată de intervalul de timp alocat creării / înființării 
efective a companiei; este o etapă dificilă, riscantă. La început, companiile pot apela la 
anumite granturi și subsidii acordate de programe/proiecte naționale/internaționale, 
economii personale sau împrumuturi de la rude/apropiați, credite, capital străin sau suport 
de la Business Angels (îngeri de business - investitor care investește alături de antreprenorii 
care încep, de exemplu, proiecte mici, chiar înainte de lansarea pe piață sau care fac deja 
mici afaceri, dar acestea se afla încă în stadiul inițial de dezvoltare și au nevoie de finanțare); 
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• etapa de creștere – compania crește, are nevoie de investiții mai importante 
(echipament, echipă, analize și planificare etc.) și poate utiliza atât surse proprii (cash flow 
liber, dobânzi acumulate, emiterea acțiunilor, obligațiunilor), cât și atrase (credite, leasing, 
capital de risc - capital oferit companiilor cu risc ridicat și potențial de dezvoltare, 
suport/asistență tehnică/consultativă din partea donatorilor/ instituțiilor relevante); 
• etapa de maturitate – compania se extinde, iese pe noi piețe, atrage noi clienți, iese 
la export, diversifică produsele și inovează, și poate apela la capital de risc, poate fi listată 
la bursă, poate opera pe piețe de capital sau să se finanțeze din dividende, prin diminuarea 
capitalului social (reducerea acțiunilor), sau vinde businessul. 
• etapa de declin – compania poate să decidă restrângerea activității, lichidarea sau 
reorganizarea prin fuziune cu alte companii, sau achiziții. Totodată, din contul diversificării, 
compania poate co-finanța produsele de bază. 
 
Surse de finanțare pentru IMM 
O mare problemă a ecosistemului antreprenorial românesc este lipsa accesului la finanțare. 
Deși 48% români își doresc să pornească la drum pe cont propriu, mai mult de jumătate 
dintre aceștia afirmă că nu dispun de resursele financiare necesare pentru a face acest lucru. 
Acest indicator înregistrează o valoare dublă față de Uniunea Europeană, unde doar 21% 
dintre respondenți acuză lipsa banilor ca motiv pentru care nu își dezvoltă propriile afaceri, 
potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană. 
Temerilor legate de insuficiența fondurilor li se adaugă și cele legate de incapacitatea de a 
returna datoriile. Aceste probleme se diminuează odată cu creșterea în vârstă, atunci când 
antreprenorii conștientizează că există numeroase opțiuni de finanțare accesibile în România 
și în afara granițelor. 
 
IMM-urile din România au acces la diferite programe de finanțare nerambursabile. 
Obținerea unor astfel de finanțări presupune: 
– informarea permanentă asupra programelor existente; 
– studierea criteriilor de eligibilitate, a documentației necesare, a termenelor de depunere 
a cererilor de finanțare și a condițiilor de derulare a finanțării și de evaluare a proiectului; 
– selectarea variantelor potrivite cu profilul de activitate al firmei; 
– alcătuirea documentației necesare și depunerea proiectului. 
 
Este recomandabilă evaluarea riguroasă a șanselor de reușită ale cererii de finanțare înainte 
de a o iniția; pot fi astfel evitate consumuri ineficiente de timp și bani. 
Este posibil ca însuși programul să sugereze posibilități de extindere/diversificare a activității 
firmei. 
 
Înainte de a se angaja pe această cale, întreprinzătorul va trebui să estimeze corect efectele 
unei astfel de mișcări strategice. Fondurile acordate în condiții teoretic avantajoase se pot 
dovedi o problemă în cazul în care firma nu are capacitatea de a le folosi în condițiile 
prevăzute de finanțator. 
 
În plus, întreprinzătorul trebuie să fie conștient de importanța condițiilor referitoare la 
contribuția proprie în cadrul proiectului, precum și la eventualele garanții. 
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1.2. Snapshot: sectoarele din care provin afacerile finanțate în proiect 

 
Un total de 46 afaceri au fost selectate pentru finanțare în urma concursului de planuri de 
afaceri, iar dintre acestea 44 au ajuns în etapa de implementare, existând 2 antreprenori 
care au renunțat la finanțare. Nu a existat niciun criteriu de selecție care să favorizeze un 
anumit sector economic, astfel încât afacerile finanțate provin din domenii variate.  

  
Patru dintre antreprenori au ales producția, astfel avem un start-up pe CAEN 1413 - 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, două pe CAEN 1512 - Fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament și unul pe CAEN 1520 - Fabricarea 
încălțămintei. CRYTANY FASHION S.R.L are ca obiect principal activitate producția de 
îmbrăcăminte pentru femei, în special rochii de gală după u design propriu. DROMIAN 
CRAFTSHOP S.R.L creează accesorii hand-made din piele naturală, folosind pentru 
personalizare tehnica tatuajului. VILEGIATURA STUDIO S.R.L produce genți handmade, 
folosind meșteșuguri tradiționale, în special pentru export. DAYBACK AMR S.R.L produce 
încălțăminte, în special încălțăminte personalizată sau specifică cluburilor de dans sportiv.  
 
Pe CAEN 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a., VERNILL DESIGN NOW S.R.L tipărește 
autocolante speciale pentru decorarea pereților pentru entități publice  (școli, grădinițe), dar 
și pentru entități private (ansambluri de birouri).  
 
Domeniul fabricării de mobilier și alte activități industriale este reprezentat de două 
întreprinderi. Pe CAEN 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a., LIGNUM CRAFT S.R.L produce în 
Oradea blaturi din lemn masiv și mic mobilier din lemn, după un design propriu, minimalist.  
 
Pe CAEN - 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor, DAMAR CRAFT S.R.L produce jucării și mic 
mobilier pentru copii, tot din lemn masiv.  
 
Din sectorul construcții, NORD INSULATIONS S.R.L din Sângeorz-Băi, realizează pe CAEN 
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții, izolații speciale cu spumă poliuretanică.  
 
Pe CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor au fost deschise 2 spălătorii auto, 
una self service în Zalău de către PARNORIUS S.R.L și o spălătorie care oferă și servicii de 
cosmetică auto în Bistrița, de către IDEAL CLEAN HAS S.R.L.  
 
Pe domeniu HORECA a fost finanțate 3 start-up-uri. Două dintre ele s-au lansat în catering, 
pe CAEN 5610 - Restaurante, pentru o nișă de piața care preferă mâncare sănătoasă. Astfel, 
DELIVERY BOYS S.R.L oferă mâncare slow-food, gătită sous vide, iar BUCATARIA ZEN S.R.L 
livrează către familii și grădinițe sau școli. OUTSMARTERS GENERATION S.R.L pe CAEN 5630 
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor, a deschis în Cluj-Napoca, o cafenea de tip 
coffee to go. 
 
Alți 3 antreprenori au ales producția video, pe CAEN 5911 - Activități de producție 
cinematografică, video și de programe de televiziune. BUZZ MEDIA PRODUCTION S.R.L are 
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ca principal obiectiv producția de materiale video publicitare și TV, TAPAE FILM PRODUCTION 
S.R.L realizează filme scurte de prezentare dedicate sectorului de business care să pună în 
valoare specificul clientului prin prisma viziunii antreprenorului, iar CJM CINEMATIC 
PRODUCTION S.R.L activează în zona producției de filme documentare și de eveniment.  
 
Sectorul IT este reprezentat de nu mai puțin de 5 noi întreprinderi. Pe CAEN 5821 -  Activități 
de editare a jocurilor de calculator, COSMIC RIM GAMES S.R.L dezvoltă jocuri video pentru 
telefoane mobile și calculatoare. Pe CAEN 6201 - Activități de realizare a software-ului la 
comandă (software orientat client), ALEXYO DESIGN AGENCY S.R.L realizează aplicații 
pentru social-media pe domeniul geopolitic, 4DPIXEL S.R.L propune aplicații de realitate 
virtuală (VR), iar DIGITAL TECH INNOVATION S.R.L propune dezvoltarea de pagini web, 
marketing online și aplicații web și mobile. Pe CAEN 6202 - Activități de consultanță în 
tehnologia informației BRAINYANT INDUSTRY S.R.L oferă servicii de informatizare și 
digitalizare industrială.   
 
Sectorul de consultanță și management este, de asemenea bine reprezentat. Pe CAEN 6831 
- Agenții imobiliare, IMOVIZOR S.R.L oferă servicii imobiliare integrate, de tipul one stop 
shop. Pe CAEN 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul 
fiscal, ARC ACCOUNT ADVISOR S.R.L oferă servicii financiar contabile. Activități de 
consultanță pentru afaceri și management (CAEN 7022) sunt oferite de 2 firme, fiecare cu 
propriul specific: FABRICA DE FIRME S.R.L propune servicii de salarizare și servicii 
intermediare în Satu Mare, PHILANTHROPY EXPERT S.R.L oferă servicii de fundraising pentru 
sectorul non profit. Pe CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de 
acestea, HOME CONFORT PROIECT S.R.L oferă servicii de proiectare rețele și instalații 
(edilitare, electrice, sanitare etc.).  
 
Activități de design specializat (CAEN 7410) sunt oferite de 2 start-up-uri. SOME DUMBTITLE 
S.R.L propune un concept integrat de branding și office design, iar MASS DESIGN PRODUCTS 
S.R.L merge în direcția designului de produs, în principal designul de mic mobilier.  
 
Două întreprinderi funcționează în domeniul turismului. Pe CAEN 7911 - Activități ale 
agențiilor turistice, EXOTIC TRAVEL SERVICES S.R.L organizează exclusiv luna de miere 
pentru tinerii căsătoriți, iar pe CAEN 7912 - Activități ale tur-operatorilor, DISFRUTRAVEL 
S.R.L oferă tururi ghidate în România pentru turiști străini.  
 
O afacere inedită este propusă de MUZEON S.R.L. Pe CAEN 8230 - Activități de organizare 
a expozițiilor, târgurilor și congreselor, MUZEON a deschis un muzeu al istoriei evreilor din 
Transilvania.  
 
Sectorul de divertisment este reprezentat de 3 întreprinderi. Pe CAEN 9329 - Alte activități 
recreative și distractive n.c.a., ACTIVE KIDS EVENTS S.R.L organizează petreceri și diverse 
activități pentru copii în Cluj-Napoca, iar CARERI EDUCATIV S.R.L în Sighetu Marmației. Pe 
CAEN 9002 - Activități suport pentru interpretare artistică, BLACKBOX ART&MEDIA 
PRODUCTIONS S.R.L oferă suport tehnic și light design pentru spectacole.  



 
 
 
 
 
 

 

Pa
g 
9  

Pe CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a., STUDIO MON ATELIER S.R.L organizează 
cursuri pentru cofetari profesioniști, iar EDUMAKERS S.R.L propune programe educaționale 
pentru copii de tipul STEM, IT, robotică.  
 
Domeniul medical este reprezentat de 4 firme, dintre care 3 oferă servicii stomatologice pe 
CAEN 8623 - Activități de asistență stomatologică, respectiv ENDOVIT SANO S.R.L și 
ZÂMBEȘTE POTRIVIT S.R.L în Cluj-Napoa și CASA DENTAL MED S.R.L în Bistrița. Pe CAEN 
8622 - Activități de asistență medicală specializată, DERMA NAPOCENSIS S.R.L oferă servicii 
medicale în domeniul dermato-veneric și proceduri dermato-estetice minim invazive.  
În domeniul beauty activează 2 firme pe CAEN 9604 - Activități de întreținere corporală, 
ILARIAMED HEALTHYSKIN S.R.L și ONYX STUDIO S.R.L.  
 
Pe CAEN 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații, VRGSM FIX S.R.L oferă servicii 
de reparare echipamente de telecomunicații, recondiționarea, refolosirea ecranelor display 
de tip LCD si AMOLED a telefoanelor mobile.  
 

1.3 Întreprinderile Transilvania Startup și trendul general al regiunii 

 
Este foarte dificil să vorbim despre un trend general al regiunii din perspectiva dezvoltării 
economice, deoarece din martie 2020 o mare parte din întreprinderi mici și mijlocii au 
funcționat la o capacitate mult diminuată, sau chiar deloc. 
În vederea măsurării impactului SARS-Cov.2, INS a realizat o anchetă ad-hoc1 care s-a 
desfășurat în perioada 17-19 martie 2020 referitoare la estimarea evoluției activității și a 
numărului de salariați. Managerii întreprinderilor au fost întrebați asupra percepției privind 
evoluția activității economice, respectiv dacă vor considera că activitatea se va restrânge cu 
până la 25%, între 25-50%, peste 50% sau se va închide, dar și dacă activitatea nu se va 
restrânge sau chiar ar putea crește. Având în vedere incertitudinea evoluției SARS-Cov.2, 
managerii au avut posibilitatea de a opta pentru versiunea de răspuns „nu pot estima”. 
Din analiza răspunsurilor, unul din cinci manageri a menționat că până la sfârșitul lunii 
martie activitatea ar putea scădea cu până la 25%. Referitor la evoluția activității din cursul 
lunii aprilie 2020, gradul de incertitudine crește, astfel peste 48% dintre respondenți au 
menționat că nu pot estima cum va evolua activitatea economică. Ponderea managerilor 
care au estimat că activitatea nu se va restrânge în cursul lunii aprilie s-a redus la jumătate 
din valoarea lunii martie. Cele mai afectate vor fi întreprinderile mici și mijlocii ai căror 
manageri au estimat ca principal risc reducerea cu peste 50% sau chiar închiderea activității. 
 
Acesta este contextul general în care s-au lansat majoritatea afacerilor finanțate în cadrul 
proiectului Transilvania Start Up. Pe lângă provocările iminente ale celor aflați la început de 
drum s-au adăugat și provocările unei situații de urgență și ulterior de alertă.  
Majoritatea afacerilor finanțate în cadrul proiectului nostru au resimțit direct efectele 
pandemiei: cabinetele stomatologice, atelierele de înfrumusețare, spațiile de joacă și 

 
1 https://insse.ro/cms/sites/default/files/tea_impact_sars_cov2_r20.pdf 
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învățare pentru copii au fost închise pe perioada stării de urgență, iar restul firmelor și-au 
diminuat mult activitatea.  
 
I-am întrebat pe antreprenorii noștri ce i-a afectat mai mult în pandemie, și iată ce ne-au 
răspuns: 
 
“Am pierdut câteva contracte importante pe care ne bazam și ciclul de vânzare s-a lungit 
substanțial. Aceasta ne-a afectat fluxul de numerar și perspectivele de dezvoltare. Nu am 
reușit să atingem încă primul milestone din afacere: acela de a deveni sustenabili financiar 
până în iunie 2020 și încă 4DPIXEL necesită investiții pentru a garanta joburile echipei 
tehnice.” Sebastian Chețan, 4DPIXEL XR S.R.L, Realitate virtuala (VR), Cluj -Napoca 
 
“Lipsa de clienți, reducerea acestora cu 90% în momentul închiderii birourilor a fost, cred, 
cea mai mare provocare. Apoi lipsa de alimente de bază a mai îngreunat situația. În timpul 
stării de urgență a fost mult mai greu să ne aprovizionăm de la producătorii locali.” Nicoleta 
Zsigmond Jurj, BUCATARIA ZEN S.R.L, Servicii de catering cu hrană sănătoasă, Cluj-Napoca  
“Din cauza gradului crescut de incertitudine, au existat clienți care m-au anunțat pur și 
simplu că suspendă plățile sau că achita doar parțial facturile, iar un candidat pentru un post 
la firma m-a anunțat în ultimul moment că pleacă din oraș, pentru a se izola în Ungaria. Din 
fericire, am depășit aceste momente în scurt timp și am continuat activitatea, chiar dacă cu 
motoarele la o turație mai redusă.”, Raul Chiș Racolța, BUZZ MEDIA PRODUCTION S.R.L, 
Producție materiale video publicitare și producție TV, Cluj-Napoca 
“Cea mai mare provocare apărută odată cu pandemia a fost faptul că în perioada stării de 
urgență am deschis efectiv afacerea, iar numărul clienților a fost foarte mic în comparație 
cu estimările mele.” Marius Parno, PARNORIUS S.R.L, Spălătorie auto - self service, Zalău 
 
“Deoarece călătoriile spre România au fost mult diminuate, mi-a dispărut chiar piața țintă.”, 
Ioana Tișcă, DISFRUTRAVEL S.R.L., Agenție online de turism, tururi ghidate personalizate, 
Cluj -Napoca 
“Principala provocare a fost faptul că am fost închiși 2 luni, domeniul meu fiind afectat de 
pandemie.”, Ilaria Vodă, ILARIAMED HEALTHYSKIN S.R.L, Servicii de nutriție, drenaj 
limfatic, masaj corporal, Cluj-Napoca 
 
“Ultimele luni au fost foarte provocatoare pentru afacerea mea, schimbând în totalitate 
modelul de business inițial. Modul de desfășurare a cursurilor pentru copii nu mai este posibil 
în varianta fizică, în sala de clasă, așa că a fost necesară mutarea în online a cursurilor, 
acolo unde acest lucru a fost posibil.”, Andreea Cojoc, EDUMAKERS S.R.L, Programe 
educaționale pentru copii, STEM, IT, ROBOTICA, Cluj-Napoca 
 
“Lipsa comenzilor pentru pantofi de ceremonie, evenimente festive. Din cauza pandemiei nu 
s-au mai organizat nunți și alte evenimente de care aveam nevoie pentru a ne vinde 
produsele.” Mircea Rusu, DAYBACK AMR S.R.L, Producție încălțăminte personalizată sau 
specifică cluburilor de dans, Cluj-Napoca  
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“Pandemia în sine a fost cea mai mare provocare și tot ce a implicat acest context: modificări 
legislative, reguli de funcționare foarte stricte și riscul de îmbolnăvire a personalului”, 
Gianina Niță, ZÂMBEȘTE POTRIVIT S.R.L, Cabinet stomatologic, Cluj-Napoca 
 
“Cea mai mare provocare a fost anularea tuturor evenimentelor în perioada stării de 
urgență, perioadă care a durat aproximativ 2 luni, iar mai apoi reducerea numărului de 
participanți permiși prin lege la orice tip de evenimente, inclusiv cele pentru copii, în 
perioada stării de alertă. În același timp, a crescut numărul cererilor venite din partea 
clienților care au organizat evenimente private la restaurante în aer liber și a clientilor care 
stau la casă și dețin un spațiu outdoor suficient de generos pentru a amplasa unul dintre 
cele trei tobogane pe care le deținem. În acest moment așteptăm să revină sezonul cald 
când putem organiza din nou evenimente în aer liber.”, Deac Persida,  ACTIVE KIDS EVENTS 
S.R.L , Organizare de evenimente recreative și distractive pentru copii. 
 
“Ca  designeri, ne alimentăm creativitatea în mare parte din interacțiunea directă cu 
oamenii, cu orașul, cu alți designeri sau artiști, din discuții și participări la evenimente 
culturale, artistice sau de design. Izolarea prin care am trecut cu toții, mai mult sau mai 
puțin, de-a lungul acestui an, a fost pentru noi nu doar deprimantă din punct de vedere 
uman, dar am resimțit-o mult și din punct de vedere profesional (mediul online e bogat in 
informație și mijloace de inspirație, și asta a mai redus din impact, dar first-hand 
experiences și interacțiunile directe, ne-au afectat mult.)”, Zindelhadid Gabriela Cristina, 
SOME DUMBTITLE S.R.L, Servicii de design și branding.  
 
Chiar dacă la nivel maroeconomic se prevede o creștere cu 4%, evoluţia depinde de multe 
necunoscute, în primul rând de ritmul în care se va face vaccinarea împotriva COVID-19. 
Perioada următoare nu va fi mai ușoară pentru start-up-uri, din contra, multe dintre ele 
epuizându-și, după aproape un an de pandemie, toate economiile și resursele. Cei care vor 
merge mai departe, sunt în principal cei care au avut capacitatea de a se adapta și de a se 
reinventa pe timp de criză.  
 
Iată ce au răspuns o parte din antreprenorii finanțați la întrebarea “Ce ai făcut în ultimele 
luni și, dacă a fost cazul, cum te-ai reinventat ca afacere să treci prin criza Covid?” 
 
“În aceasta perioadă ne-am concentrat pe prezența în mediul online. Am realizat campanii 
de social media, am optimizat website-ul și ne-am stabilit o identitate de brand puternică și 
recognoscibilă printr-un conținut vizual de calitate. În același timp am reușit să ne stabilim 
și o prezență în mediul offline prin vânzarea produselor în diverse shopuri fizice. 
Reinventarea a constant în adaptarea afacerii pentru a răspunde noilor nevoi ale 
consumatorilor care au fost expuși unor situații cu totul diferite față de cele cunoscute 
anterior și, ca atare, deprind obiceiuri diferite față de cele pe care ne-am bazat inițial 
afacerea”., Florina Dascăl, VILEGIATURA STUDIO S.R.L, Producție genți handmade, comerț 
extern. 
 
“Am lucrat mult spre a transforma abilitățile tehnice ale echipei în produse relevante pentru 
piață (product market fit), mai ales în contextul COVID. Clienții noștri sunt alte 
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organizații sau companii care și-au redus bugetele de marketing în urma crizei sanitare și a 
efectelor asupra economiei. A trebuit să învățăm să ne descurcăm cu resurse mai puține, să 
descoperim zonele unde produsele noastre sunt o necesitate și unde putem genera 
încă venituri, să învățăm să lucrăm remote ca echipă și să rămânem productivi.”, Sebastian 
Chețan, 4DPIXEL XR S.R.L, Realitate virtuala (VR), Cluj-Napoca. 
 
“Planul iniţial s-a schimbat foarte uşor, dar, în general, a fost nevoie doar de o amânare a 
unor proiecte care erau deja stabilite. De la bun început, am mizat pe clienţi puţini, dar pe 
termen lung, deoarece ne dorim parteneri cu care să consolidăm legăturile, să ne cunoaştem 
bine reciproc şi să construim împreună, în mod unitar, profesionist poveştile lor, “filmul” lor. 
Criza nu a schimbat acest plan, ci doar ne-a amânat, replanificat unele acţiuni care erau 
deja programate şi implicau filmări în spaţii închise. Am comunicat foarte mult cu clienţii şi 
potenţialii clienţi, ca să vedem cum putem adapta planurile iniţiale.”, Maria Cinar-Jiga, CJM 
CINEMATIC PRODUCTION S.R.L, Producție de film, Cluj-Napoca 
 
“M-am încăpățânat să nu renunț, am cheltuit bani personali, am achiziționat și alte 
echipamente și am diversificat produsele, m-am mulat pe cerințele pieței și am lăsat 
deoparte ”aroganța” de a produce ceea ce cred eu că merită produs.”,  Rodilă Maria Teodora, 
DAMAR CRAFT S.R.L, făbricuță de jucării pentru copii, Cluj-Napoca 
 
“Dacă vrei să pornești, să menții sau să dezvolți o afacere trebuie să fii implicat 100% și să 
muncești de multe ori mai mult decât angajații. Aceasta a fost soluția mea pentru criză, să 
mă dedic 100% afacerii și clienților mei”, Horaţiu Horga, IDEAL CLEAN HAS S.R.L, Spălătorie 
auto, Bistrița. 
 
“Deoarece am început promovarea și livrările în principal către office-uri, închiderea acestora 
odată cu starea de urgență ne-a afectat foarte tare. În prima faza, de haos și incertitudine, 
am încercat și noi să fim parte din lupta pentru binele tuturor, printr-o campanie de susținere 
a  medicilor din linia întâi prin donarea de mese de prânz. Apoi, când a fost clar că vom 
rămâne în această stare pe termen indefinit, am reanalizat segmentul țintă și ne-am 
îndreptat către familii, aflate acum în casă, cu provocarea de a fi partener, părinte, dascăl 
și angajat în același spațiu și timp. Copiii au fost încântați de mâncare, mămicile fericite că 
puii lor mănâncă cu poftă o mâncare sănătoasă și asta ne-a adus încet în atenția grădinițelor. 
După ce copiii, cei mai buni critici, au "testat" meniurile și s-au declarat mulțumiți am început 
livrarea și livrăm și acum.”, Nicoleta Zsigmond Jurj, BUCATARIA ZEN S.R.L, Servicii de 
catering cu hrană sănătoasă, Cluj-Napoca.  
 
“Am acceptat contracte care au fost o provocare pentru noi din punct de vedere tehnic. În 
momentul în care aproape toată economia s-a mutat online, au crescut mult și pretențiile 
clienților. Astfel, am urmat diverse cursuri de perfecționare tehnică și pot spune că a fost o 
perioadă bună pentru noi, ne-a făcut să ieșim din zona de confort.” Eliza Milchiș, DIGITAL 
TECH INNOVATION S.R.L, Dezvoltare de pagini web, marketing online, creare conținut, 
aplicații web și mobile, Cluj-Napoca. 
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“Începând cu luna martie 2020 dinamică afacerii mele s-a modificat considerabil. Cantitatea 
de activități premergătoare finalizării tranzacțiilor imobiliare s-a redus mult în perioada stării 
de urgență, iar ulterior a crescut, fără a reveni la nivelul din anul 2019 și lunile ianuarie și 
februarie 2020. Multe activități s-au mutat în domeniul online, am ținut legătură cu clienții 
și potențialii clienți prin mijloace online. Am făcut analiza temeinică a nevoilor și dorințelor 
clienților, la fel și partea de prospectare a pieței pentru a căuta soluțiile adecvate, iar 
întâlnirile pentru vizionare le-a planificat doar după ce am convenit că proprietatea propusă 
corespunde nevoilor clientului. M-am adaptat nevoilor în schimbare ale clienților și am 
adăugat în portofoliu mai multe case și terenuri în Cluj Napoca și în zona metropolitană.”, 
Măntoiu Alin-George, IMOVIZOR S.R.L, Servicii integrate în domeniul imobiliar, Cluj-Napoca 
 
“Cred că problema cea mai mare în timp de pandemie este să găsești clienti noi. Aproape 
toata lumea are rețineri în a face investiții, mai ales cu colaboratori noi.”, Daniel Naroș, 
NORD INSULATIONS S.R.L, Realizare izolații prin metode inovative, Sângeorz-Băi. 
 
“Având în vedere faptul că modelul de business era în mare parte orientat pe târguri și 
evenimente a trebuit să anticipăm planurile de dezvoltare pentru 2021 în 2020, adică am 
trecut pe mobilier: mese de dining, măsuțe de cafea, comode, vitrine etc.”, Daniel Jolța, 
LIGNUM CRAFT S.R.L, Tâmplărie în lemn masiv, articole de mobilier din lemn, Oradea. 
 
Din discuțiile și interacțiunea cu antreprenorii finanțați în cadrul proiectului, activitățile de 
networking și mentorat au fost foarte importante pentru supraviețuirea și dezvoltarea 
afacerilor. Antreprenorii au simțit și vor simți nevoie să comunice unii cu alții, să își 
împărtășească experiențele, fie ele pozitive sau negative, și să își valideze o parte din decizii.  
Anul 2020 a fost pentru mulți dintre aceștia primul an de business, prima criză, primele 
lecții. Iată ce le-ar transmite altor antreprenori care s-ar putea afla în situația lor: 
 
“Cineva spunea că succesul este abilitatea de a trece de la un eșec la altul fără a-ți pierde 
entuziasmul. Cred că aceasta este esență antreprenoriatului. Le-aș transmite viitorilor 
antreprenori să nu-și piardă încrederea, chiar dacă vor avea de înfruntat provocări inedite, 
și în momentele dificile să se reîntoarcă la esență afacerii lor, la motivul principal pentru 
care au început afacerea, și să-și extragă de acolo entuziasmul.”, Andreea Cojoc, 
EDUMAKERS S.R.L, Programe educaționale pentru copii, STEM, IT, ROBOTICA, Cluj-Napoca 
 
“Să se focuseze puternic pe nevoile clienților; să lucreze în parteneriat cu ei;  să facă 
lucrurile mai bine chiar dacă înseamnă că vor face mai puțin; să lucreze "lean" și să aiba 
mare grijă cum își folosesc resursele; să se focuseze pe clienți și pe venituri în primul rând.”, 
Sebastian Chețan, 4DPIXEL XR S.R.L, Realitate virtuala (VR), Cluj-Napoca 
 
“Să se pregătească de greutăți, eșecuri și provocări. Am descoperit că pentru mine cea mai 
importantă abilitate pe care a trebuit să mi-o dezvolt a fost și este reziliența. Cred că cel 
mai puțin suntem pregătiți să ne asumăm la începutul unui business  toate greșelile, 
imperfecțiunile, neștiința și lipsurile pe care le avem. Evident, este important să avem curaj, 
credință și speranța că totul va fi bine, că o vom scoate la capăt, dar și mai important, din 
punctul meu de vedere, este să fii pregătit pentru faptul că vei avea de trecut prin momente 
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grele, decizii care se vor dovedi greșite, situații pe care nu le-ai luat în calcul. Dacă în loc 
să-ți plângi de milă și să renunți ești pregătit să cauți soluții, chiar dacă nu vor fi perfecte 
din prima clipă, dacă ești rezilient și vezi situația cu sânge rece, șansele de a trece cu bine 
de primul an cresc substanțial. Al doilea lucru care m-a ajutat pe mine a fost mentorul pe 
care l-am avut alături. Acel ochi experimentat din exterior, care să fie empatic, dar și 
obiectiv, să vadă puncte forte și puncte slabe, să încurajeze, dar și să mustre atunci când e 
cazul.”, Nicoleta Zsigmond Jurj, BUCATARIA ZEN S.R.L, Servicii de catering cu hrană 
sănătoasă, Cluj-Napoca  
 
“Să fie vigilenți și să se informeze continuu, din cât mai multe surse de încredere, să nu le 
fie frică să sune la instituțiile competențe din domeniul lor pentru verificarea unor informații 
(am sunat de mai multe ori la DSP pentru a lua decizii în cunoștință de cauză) sau la colegi 
Să își păstreze un buget de siguranță. Să ia decizii în echipă, obiective și pe un scenariu mai 
mult optimist decât pesimist deoarece cu toții vrem să revenim la o starea normală a 
lucrurilor în condiții de siguranță.”, Iulia Groza, ENDOVIT SANO S.R.L., Servicii 
stomatologice - endodonție, Cluj-Napoca 
 
“Să fie pregătiți să schimbe paradigma, adică să fie atenți la semnalele de pe piață care le 
indică calea corectă, chiar dacă direcția de urmat nu se suprapune peste planul lor inițial. 
Mai pe scurt, să fie flexibili și creativi.”, Raul Chiș Racolța, BUZZ MEDIA PRODUCTION S.R.L, 
Producție video publicitare și producție TV, Cluj-Napoca 
 
“Dacă trebuie să alergi 10 km în plus ca să reușești, aleargă-i chiar dacă ți se pare finish-ul 
în zare. Când ai probleme noi înseamnă că ești pe drumul cel bun, progresezi. Dacă te 
confrunți tot cu aceleași probleme, înseamnă că undeva greșești.”, Daniel Jolța, LIGNUM 
CRAFT S.R.L, Tâmplărie în lemn masiv, articole de mobilier din lemn, Oradea 
 
“Le transmit să nu se panicheze, să studieze piața bine, să vadă ce face competiția lor și să 
gândească alte moduri prin care ar putea să își promoveze produsele sau firma., Mihai 
Lungu”, COSMIC RIM GAMES S.R.L, Dezvoltare jocuri video pentru telefoane mobile, Cluj-
Napoca.  
 
“Să investească constant în ei și să încerce să găsească mereu noi nișe sau noi oportunități 
pe piață, pentru că ele există, chiar și în perioada de criză.”, Eliza Milchiș, DIGITAL TECH 
INNOVATION S.R.L, Dezvoltare de pagini web, marketing online, creare conținut, aplicații 
web și mobile, Cluj-Napoca 
 
“Le-aș transmite să fie realiști și corecți cu ei înșiși, să fie "zgârciți" cu banii lor, să aibă 
curajul să-și schimbe viziunea pentru moment, dacă situația o cere și să se adapteze în 
funcție de situația de pe piață, să fie atenți la necesitățile pe care le pot satisface și să se 
miște foarte repede. Să persevereze cu încredere că vor reuși. Întotdeauna exista soluții, 
doar trebuie să te gândești cu ce ai putea ajuta tu. Chiar și în situații de criza poți avea 
succes. Pe timp de război unii plâng, iar alții fac batiste.”, Crina Marinescu, CRYTANY 
FASHION S.R.L, Design vestimentar și producție îmbrăcăminte, Cluj-Napoca. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Pa
g 
15

 

Capitolul 2 Antreprenorul trend setter  

2.1 Ce au în comun antreprenorii care s-au făcut remarcați în spațiul public în 
2019-2021?  

 
Mediul de afaceri la scară globală a cunoscut în intervalul ultimului an niște momente de 
evoluție unice, trecând prin anumite etape definitorii, etape care au fost punctate și studiate 
în lucrările cu specific economic de-a lungul vremii. Este vorba de atingerea unor momente 
de evoluție, ascensiuni spre atingerea unui maxim, definit ca și vârf al unei curbe evolutive, 
urmate apoi de perioada prin care trecem acum.  Apariția unui factor disturbator în sistemul 
sanitar, medical, care inițial nu părea sa prevestească nimic, a ajuns sa degenereze într-un 
fenomen pandemic cu valori și implicări globale, în toate domeniile, inclusiv în cel economic. 
Aceste momente descrise mai sus s-au recunoscut și în viața economică românească. Anul 
2019 părea era sub semnul unui trend ascendent, producția, consumul și serviciile 
înregistrând valori de creștere la fel ca în întreaga regiune din care facem parte.  
Antreprenoriatul se manifesta dezinvolt, orientat către proiecte de investiții, semn al unei 
stabilități ce permitea avansarea unor planuri bazate pe evolutii predictibile ale cifrelor de 
afaceri. 
Astfel, conform unui raport din mai 2019, unul dintre cele mai de succes proiecte 
antreprenoriale românești și în același timp cel mai mare business cu antreprenori români, 
compania Dedeman - retailer național de produse de bricolaj și materiale de construcții, 
atingea valori record în ce privește cifra de afaceri, profitul net, dar si a numărului total al 
angajaților.  (sursa termene.ro)  În acest context sunt interesant de urmărit acțiunile fraților 
Pavăl, cei doi proprietari ai companiei sus-amintite.  Citim astfel despre preluarea de către 
cei doi a Moldova Farming, cu peste 8000 ha de teren agricol (sursa AICI) , o afacere cu 
peste 100 de angajati, afaceri de peste 36 milioane lei și profit net peste 5 milioane lei.  În 
timp ce acest proiect erau mediatizat în mai 2019, doar trei luni de zile mai târziu aflăm 
despre un alt proiect de anvergură, pregătirea deschiderii celui mai mare magazin Dedeman 
dintre cele 6 deja existe în București. Construcțiile erau în curs de execuție și identificabile 
pe un teren amplasat în cartierul Ghencea. ( sursa AICI ).   
Dinamica investițională a celor de la Dedeman se face iar remarcată în august 2019, când 
retailerul efectuează plasamente din nou într-un domeniu aparte, cel al producției de 
medicamente, intervenind prin achiziție de acțiuni în compania Antibiotice Iași (detalii AICI).  
Acestă diversitate a domeniilor de plasament de capital nu este o întâmplare, deoarece vine 
pe un fundal existent din anii precedenți, când investițiile au vizat domeniul imobiliar (The 
Bridge si The Office Cluj), construcțiile prin producătorul de cărămidă Cemacom, dar și 
industrial prin compania Alro Slatina.   
Remarcăm deci pentru compania Dedeman pe de o parte cifrele din rapoarte economice pe 
creștere, iar pe de altă parte dinamică investițională activă, prin plasamente diversificate, 
înafara domeniului de business amiral.  
Următorul exemplu are în prim plan compania Autonom, cea mai mare companie națională 
de închirieri auto. Conform unui raport de audit mediat de cei de la Ernst & Young, publicat 
pe pagina de internet a firmei Autonom și care poate fi consultat AICI, la 30 iunie 2019 
indicatorii economici comparați cu aceeași dată a anului precedent, 2018, relevă o creștere 
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semnificativă a profitului la 15,6 milioane lei, comparativ cu cele 2,1 milioane lei ale anului 
anterior. Din același raport aflăm că această evoluție semnificativ pozitivă ar fi putut fi 
influențată de preluarea controlului asupra BT Operațional Leasing SA, anterior membră a 
grupului financiar Banca Transilvania, în luna mai 2018.  Irelevant poate, dar interesant 
pentru studiul nostru este și faptul că la controlul acestei firme se află tot doi frați ca și în 
cazul firmei Dedeman. Este vorba despre Ștefan Dan George și Ștefan Marius.  
Am identificat deci companii similare, care raportează indicatori economici după același 
șablon ce indică valori de creștere.  A fost important să vedem că și în cazul firmei Autonom 
se păstrează o reacție similară, creșterea economică rezultă în investiții efectuate în 
detrimentul unui pasivism al acumulărilor de capital. Și mai interesant a fost însă să 
observăm diversificarea domeniului investițional, care nu se rezumă și nu vizează exclusiv 
nișa activității de bază, cea a închirierilor auto, ci se extinde spre cel imobiliar de business. 
Astfel în ultima lună a anului 2019 era mediatizată o tranzacție de 2 milioane de euro din 
partea celor de la Autonom pentru achiziția Impact Hub Bucharest, o clădire ce asigură spații 
de co-working pentru antreprenori si freelanceri. (detalii AICI )   
Conclusiv, reținem din cele două exemple următoarele elemente comune. Creșterea 
economică, dinamică prin decizia investițională și diversitatea în domeniul plasamentelor. 
 
Similitudinile din cazurile analizate mai sus s-au remarcat într-un interval favorabil 
dezvoltării economice, anul 2019 aflându-se în partea superioară a unei linii evolutive care 
părea că va continua nestingherită un parcurs ascendent spre noi valori pozitive în viitor. 
Dar aproape nimeni nu a putut prevedea apariția unui virus care s-a propagat în interval 
foarte scurt la scară globală și a adus cu el schimbări politice, sociale și implicit economice. 
Și spațiul economic românesc a fost puternic afectat de măsuri care nu au mai avut 
precedent, în special cele ce au vizat restrângerea dreptului de circulație.  
Centrele comerciale tip mall au concentrat interesul publicului consumator în ultimul 
deceniu, perioadă în care au apărut, s-au înmulțit și au prosperat, eclipsând rolul anterior 
al magazinelor existente pe cele câteva străzi comerciale din centrele urbane.  Existența sub 
formă concentrată în spațiu a unei palete diverse de opțiuni pentru toate tipurile de 
cumpărători făcea din aceste malluri un element deosebit de atractiv pentru adevărate mase 
de public care duceau obiceiul cumpărăturilor la noi valori de stil de viață. 
Odată cu intrarea în vigoare a unui regim restricționat de circulație mall-urile au fost nevoite 
sa își restrângă activitatea la doar 25-30% din totalul magazinelor, restul fiind obligate să 
își suspende activitatea. Generic vorbind, au rămas deschise magazinele alimentare, 
electronice-electrocasnice, farmaciile și curățătoriile, restul fiind închise prin efectul 
ordonanței militare.  Acest lucru a generat creșteri financiare pentru magazinele alimentare, 
pet-shopuri și magazine de electronice. La polul opus, magazinele de fashion au înregistrat 
cele mai mari pierderi, pe de o parte pentru că apetitul cumpărătorilor pentru produse de 
modă s-a redus, iar pe de altă parte pentru că tipologia acestui business implica prezența 
fizică în magazine pentru a căuta, proba și compara articolele de vestimentație. (sursa AICI). 
 
Pentru a contracara efectul pierderilor, business-urile afectate au trebuit să se replieze rapid 
și să își remodeleze afacerile prin prezența în on-line. Și primii care au avut de câștigat, fiind 
prin urmare și markerul de analizat pentru această nouă evoluție, au fost dezvoltatorii de 
programe și platforme web, care au fost cei apelați să ajute transferul de business-uri din 
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offline în online. Exemplu un start-up, BeeFast, pornit abia în toamna anului 2019, a ajuns 
după declanșarea pandemiei să realizeze o creștere cu 400% a veniturilor prin punerea la 
dispoziția clienților săi a unei platforme de curierat rapid. (sursa AICI). Beneficiarii acestor 
servicii au fost afaceri din domeniul de restaurație cu localizare în București, precum Grupul 
City Grill, Taverna Racilor, lanţul de restaurante Japanos, Berea TNR, Ohvăz, Grain 
de Sel, Dose Café, Obor21 şi Lugu Lugu.  
O abordare similară au avut si cei de la McDonalds România. Fiind puternic afectați de 
închiderea zonelor de food-court din malluri, s-au văzut în situația de a închide o treime din 
numărul total al restaurantelor din România.  Într-un articol apărut recent , domnul Daniel 
Boaje, CEO McDonalds România sublinia alternativa compensatorie valoric a vânzărilor sub 
forma livrărilor, McDelivery devine probabil cea mai mare oportunitate de activitate. Livrările 
la domiciliu au crescut cu peste 50% (detalii AICI). Rezolvarea tehnică a venit tot sub forma 
unui parteneriat cu o platformă românească de livrări rapide EuCeMananc, ca și în exemplul 
anterior al celor de la BeeFast, dar datorită rețelei cu prezență pe întregul teritoriu al 
României parteneriatul pentru livrări s-a realizat și cu cei de la Glovo sau FoodPanda.  
Sphera Franchise Group SA este titularul francizat al brandurilor KFC, PizzaHut și Taco 
Bell în România, fiind și cel mai mare grup din industria de food service. În luna martie a 
acestui an ei au anunțat că vor continua să servească produse clienților numai prin serviciul 
de livrare al celor două branduri (detalii AICI).  Aici este și elementul de noutate față de 
cele doua exemple anterioare, anume existența unei divizii proprii de livrări în funcțiune 
înainte de perioada de carantină, fapt ce a favorizat logistica reprofilării tipului de deservire 
a consumatorilor.  
 
Din exemplele de mai sus reținem similare efectele  negative din obligativitatea de a închide 
restaurante, dar și re-orientarea spre prezența în online cu forme de deservire prin livrare 
la domiciliu, fie prin parteneriat cu platforme de livrări , fie prin divizii proprii pre-existente.  
 
Investiții din domeniul FOOD & CATERING: întoarcere spre tradițional, producţie la scară 
mica, unicat, sănătos, bio, eco, elementul inedit, personalizat.   
În ultimii ani, tot mai mulți antreprenori au pariat pe produsele sănătoase, bio, realizate în 
casă, mizând pe un trend crescător în rândul consumatorilor români de a mânca mai 
sănătos. Ritmul de viată alert îi determină pe români să fie mai atenți la alimentație, astfel 
că piețe precum cea a alimentelor bio, suplimente alimentare, ingrediente cu origine 
certificată au început să se dezvolte. 
Sub observație este nișa investițională de food și catering, unde am studiat întreprinzători 
care și-au ales anumite coordonate de business-plan în vederea fie a intrării pe piață, fie a 
sedimentării / întăririi locului proaspăt ocupat. Deci este vorba de afaceri tinere, la început 
de drum, care au nevoie de un element energetic deosebit faţă de cei déjà existenți, acel 
element de noutate, inedit, prospețime care sa atragă atenţia și asupra lor. Toate aceste 
elemente au fost cu atenţie gândite și pregătite de către investitori. Începutul lor de drum 
a fost marcat de o strângere de informaţii care să constituie fundamentul viitoarei afaceri. 
Din aceste informaţii a rezultat evident fezabilitatea ideii lor de afaceri, nevoia pe care o vor 
satisface pe piaţa de consum, pas urmat natural de alcătuirea unui proiect cu modalităţi 
concrete în care ei vor acţiona pentru a iniţia afacerea respectivă. Aici este locul spre care 
se îndreaptă atenţia noastră, spre ce au considerat o sumă de investitori din acelaşi domeniu 
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și spaţiu geografico-economic, aproximativ în acelaşi interval de timp, ca fiind de interes și 
garant al unei iniţiative de afaceri de succes. Ne interesează eventualele note comune 
observate în viziunea lor.  
 
Să luam exemple concrete deci. 
 
Afacerea Savori Ardeleneşti, (https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-
familia-fenesan-din-judetul-cluj-dezvolta-brandul-19096334) dezvoltată de familia Feneşan 
într-o mică localitate din judeţul Cluj, satul Corneşti, nu departe de un loc pitoresc si atractiv, 
Cheile Turzii. Business-ul constă în producţia de suc de mere, natural, cu materie primă 
achiziţionată din apropiere. Merele provin din livezi aflate pe o rază de 100 km, în judeţele 
Cluj și Bistriţa. Afacerea este mică, este în marja investițională de 100,000 euro și are doar 
4 angajaţi. Caracteristicile care o individualizează sunt :  

 asocierea cu nota de brand tradiţional (foloseşte în acest sens și cuvintele potrivite, 
savori pentru gusturi, ardelenesc în loc de transilvan, sau românesc)   

 nivelul investiţional de 100,000 euro, cu sprijin din programe de finanţare 
 producţie la volume mici (pot procesa maxim o tonă de mere zilnic) 
 angajaţi puţini, din rândul familiei și apropiaţilor 
 un mic magazin de desfacere amplasat în faţa fabricii, magazin unde se prezintă nu 

doar cu produsul lor de bază, sucul de mere, dar și produse conexe ale altor mici 
producători locali, produse apicole, uleiuri esenţiale sau fructe deshidratate 

 interesul pentru vânzările în zona online și conştientizarea importanţei acestui nou tip 
de comerţ pentru viitorul afacerii lor 

 interesul pentru produse noi, de genul platourilor cu produse, de tip cadou sau pentru 
consum, livrate celor care nu au timp sa caute, aleagă și alcatuiască singuri astfel de 
platouri / coşuri cadou 

 atenţia acordata brandului – brandingului pentru impunerea și apoi păstrarea poziţiei în 
conştientul și preferinţele consumatorului. 

Urmează afacerea Batonash (https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-
batonash-un-brand-de-batoane-nutritive-cu-miere-19078590), dezvoltată de un cuplu de 
tineri din Republica Moldova. Proprietari ai unei prisăci de albine, iniţial comercializau miere 
și produse apicole prin prezenţa la diferite târguri de profil. Ulterior ideea lor s-a concretizat 
în mici batonaşe nutritive din amestecul mierii cu nuca și alte seminţe. Acestea s-au dovedit 
a fi produse de succes, deci următorul lor pas a fost să îşi extindă arealul de desfacere. Prin 
deschiderea unei investiţii în România, în proximitatea oraşului Piatra Neamţ, s-au asigurat 
că au acces extins la spaţiul economic comercial al Uniunii Europene. Să observăm din nou 
caracteristici al afacerii: 

 denumirea, brandingul, definit printr-un cuvânt cu valenţe autohtone, nuanţe retro, anii 
70-80, diminutivat  

 nivelul investiţional în marja 100,000 euro, cu sprijin din programe de finanţare 
 doar 2 angajaţi, cei doi tineri 
 produsul lor de bază este derivat ca și idee de diversificare din afacerea cu miere și 

apicole 
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 diversificarea produsului de bază prin introducerea de arome și gusturi noi, de alunea 
de pădure, migdale, căpşuni, portocale, arahide, cacao, etc. 

 produse benefice sănătăţii, din categoria alimentaţiei sănătoase 
 interesul pentru accesul la o piață de desfacere mare, Uniunea Europeană 
 interesul pentru prezenţa și desfacerea online a produsului lor 

Mergând mai departe, avem tot o afacere din nord-estul ţării, de la Iaşi, unde o mămica 
aflată în concediul post natal a avut ideea sa producă și comercializeze tăiţei …coloraţi. 
(https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-laura-gradinaru-de-meserie-
economist-produce-19075858) . Ideea a prins, venind pe o piață care cere și îşi doreşte 
produse de casă, manufacturate, naturale și diferite. Pastele făinoase colorate aduc un plus 
de estetică farfuriei, devenind atractive pentru cei mici, care le mănâncă mai cu plăcere, dar 
și pentru cei mari care caută elementul inedit. Ce am remarcat ca fiind definitoriu acestei 
afaceri: 

 investitoarea vine dintr-un domeniu diferit, financiar bancar, și se implică într-un 
domeniu nou, căruia îi simte potenţialul prin propria sa experienţă (părinte de copil mic) 

 nivelul investiţional este redus, completat cu sprijin prin programe de finanţare care a 
făcut posibilă utilarea cu echipamente de producţie care au crescut volumele 

 număr redus de angajaţi: 2 
 materiile prime utilizate sunt obţinute exclusiv de la producători locali 
 desfacerea se face prin băcănii și aprozare locale, dar investitoarea înțelege importanţa 

extinderii arealului de vânzare și colaborează cu magazine din Bacău și Bucureşti 
 interesul pentru diversificare, de la tăiţeii coloraţi la colţunaşii cu brânză sau magiun, 

reînvierea savorilor din vacanţele petrecute în copilărie la ţară, însă într-o nouă formă 
și culoare.  

În capitală, o altă afacere cu iz familial ia forma livrărilor de mâncare dietetică. 
(https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-laura-ene-de-profesie-medic-
nutritionist-si-sotul-19062078).  Ela Bistro este ideea unei doamne doctor nutriţionist, care 
a realizat că este foarte greu să găseşti restaurante de unde să comanzi meniuri cu valori 
nutritive și calorice prestabilite, exacte, pentru persoanele aflate la dietă, care trebuie să 
slăbeasca. Beneficiind și de implicarea unui membru al familiei, bucătăreasă, s-a născut 
afacerea Ela Bistro, care de la început a luat forma livrărilor la domiciliu, în locul unei 
prezenţe sub forma de restaurant. Notele distinctive ale afacerii: 

 investitoarea este medic, aduce cunoştinţele dobândite aici și le aplică într-o afacere 
totuşi diferită, cea de alimentație 

 nivelul implicării financiare este redus valoric, un început cu cca 30,000 euro 
 număr redus de angajati, 2-3 membri ai familiei 
 diversificarea prin înfiinţarea unei academii care pregătește specialişti în nutriţie 
 asocierea elementului tradiţional autohton în meniurile dietetic, desigur cu adaptarea 

preparatelor astfel încât să corespundă din puncte de vedere caloric si nutritiv. Se pot 
comanda deci sarmale, fripturi sau ciorbe de miel în perioadele de sărbători de Crăciun 
sau Paşte, când aceste preparate sunt în mod tradițional prezente pe mesele românilor  

 concentrare pe produse benefice sănătăţii 
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 flexibilitate în ce priveşte noul context pandemic, livrările fiind acum adaptate de la 
nivel de porţie la nivel de greutate (la kilogram  de mâncare sau litru de supă), 
respective de la adrese de birou la adrese de domiciliu pentru cei care au ajuns să 
lucreze de acasă. 

Tot în Bucureşti, patru tineri cu educaţie în domenii diferite, de la contabilitate la filosofie, 
au pus bazele unui aprozar: afacerea Anavrin (https://www.zf.ro/afaceri-de-la-
zero/afaceri-de-la-zero-patru-tineri-care-au-deschis-un-aprozar-pe-calea-mosilor-din-
bucuresti-isi-transforma-acum-businessul-si-livreaza-fructe-si-legume-la-domiciliu-
19056385). Cu magazin fizic pe Calea Moşilor, aprozarul a fost deschis în ideea revenirii la 
tradiţia locurilor de unde puteai cumpăra produse proaspete, naturale, de la producători 
locali. Livrările la domiciliu au necesitat implicarea tuturor celor 4 asociaţi, restricţiile în 
circulaţia populaţiei fiind de bun augur pentru această afacere, proprietarii raportând creșteri 
consistente ale vânzărilor după ce au trebuit să se bazeze exclusiv pe livrări. Elemente 
distinctive remarcate: 

 inițiatori ai afacerii care vin din domenii separate și diferite, dar care mizează pe 
elementul reîntoarcerii la tradiţional 

 nivel investiţional în jurul sumei de 12,000 euro 
 doar 4 angajați, în persoana investitorilor 
 aprovizionare cu produse proaspete și benefice sănătăţii, de la producători 

tradiţionali aflaţi în arealul geografic apropiat punctului de desfacere 
 adaptare rapidă la noul context al necesităţii livrărilor la domiciliu 
 prezenţa în online ca și fundament de promovare a noului business 
 perspectiva deschiderii de noi locaţii, aprozare în Bucureşti, dar și afaceri în sistem 

franciză în alte localităţi din ţară 
 ideea deschiderii de depozite locale în diverse locuri din Bucureşti pentru scurtarea 

și eficientizarea timpilor de livrare la domiciliu ale comenzilor. 

Băcănia online având numele Graniţa Urbană este o afacere dezvoltată de un cuplu care 
vine cu un background de angajamente în domeniul HoReCa. (https://www.zf.ro/afaceri-
de-la-zero/afaceri-de-la-zero-o-familie-de-antreprenori-a-investit-cateva-mii-de-euro-intr-
o-bacanie-online-de-la-ce-au-pornit-19030281). Frontierele la care se limitează sunt cele 
ale produselor tradiţionale româneşti. Denumirea aparte vine din faptul că respectiva 
băcănie online are și un punct de desfacere fizic, un magazin care se află exact pe graniţa 
dintre judeţul Ilfov și capitală. Focusul celor doi antreprenori însă este pe produsele cu 
valenţe de brand unicat, local, dobândit prin comercializare tradiţională îndelungată, cum ar 
fi: zacuscă și dulceaţă de Comăneşti sau Gura Ocniţei, brânză de Cund, muştar de Tecuci, 
vin de Dealu Mare, miere de la producători din Gohor, Pătârlagele sau Dobârceni, făină 
ecologică din Vrancea, etc. Acestea produse sunt căutate pentru gustul lor deosebit, unicat, 
ridicat la valoare de brand local, asociat arealului greografic de unde provin. Analiza tipului 
de business ne atrage atenţia asupra următoarelor caracteristici: 

 cuvântul cheie este produsul tradiţional, care ia forma celui care și-a dovedit excelenţa 
de-a lungul timpului prin prezenţa în conştientul consumatorului asociat cu locul origine 
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 băcănia se află poziţionată în spaţiul comercial online, sub forma de platformă de 
vânzări, cu un punct de vânzare fizic care preia și rolul de depozit al mărfurilor livrate 
prin comenzile de pe internet 

 investiţia în jurul sumei de 10,000 euro 
 doi angajati 
 prevalenţa pentru produse unicat, hand made, artizanal, tradiţional, ecologic 
 interesul pentru diversificare: linii proprii de producţie de produse tradiţionale, dar și 

ateliere de gătit la ceaun, tehnici tradiţionale prin care se obţineau produse de calitate 
excelentă în trecut.   

Urmatorul business a ajuns într-un an de existenţă la o cifră de afaceri de peste 100,000 
euro, bazându-se pe livrări de coşuri cu fructe. (https://www.zf.ro/afaceri-de-la-
zero/afaceri-de-la-zero-adelina-hobeanu-livreaza-cosuri-cu-fructe-la-birou-corporatistilor-
din-timisoara-si-a-ajuns-la-afaceri-de-140-000-de-euro-18930283 ). 
Antreprenoarea vine tot cu un background educaţional diferit, electrotehnică, completate 
totuşi cu studii ulterioare de marketing. Şi din ideea de a prepara mici pacheţele de fructe 
pe terasa unui business deja existent, s-a ajuns la livrări consistente care o fac să se 
gândească la necesitatea unui depozit. Business-ul a înflorit în oraşul Timişoara, iar 
aprovizionarea este din judeţ si cele limitrofe, Arad si Bihor, pentru a încuraja producătorii 
locali. Ce am observant la acest model de business: 

 numele, Mr Ursy, nu mai are coloratura tradiţională, fiind preferată o denumire cu 
influenţă englezească, cu accent copilăresc ludic.  

 investitor tânăr, cu bază investițională joasă (a plecat de pe terasa restaurantului unui 
prieten) 

 aprovizionare locală, pentru prospeţimea mărfurilor livrate dar și pentru promovarea 
elementului autohton 

 interes pentru livrarea de produse benefice sănătăţii 
 extinderea pieţei de desfacere nu a funcţionat pe modelul afacerilor studiate până acum, 

investitoarea având încercări pe piaţa din Bucureşti, încercări în urma cărora a decis că 
îşi doreşte să se dezvolte doar în Timişoara 

 antreprenoarea cunoaşte foarte clar optimul de vânzări având în vizor resursele 
disponibile, ţinteşte către acest optim, acel număr de clienţi și valoarea a încasărilor, 
iar după atingerea lui că a atins un nivel de echilibru peste care nu doreşte să treacă. 

Cu ritm de creştere mult mai rapid avem exemplul afacerii denumite FoodKit. Iniţiată în 
2019 în Bucureşti, este controlată la acest moment de doi dintre tinerii care au pornit 
afacerea și care și-au fixat ţintă a cifrei de afaceri pentru anul 2021 suma de 1 milion de 
euro. https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-alexandru-popescu-si-mihai-
pisla-dezvolta-sub-brandul-foodkit-o-alternativa-la-gatitul-conventional-si-asteapta-
afaceri-de-200-000-de-euro-in-2020-18924771  Miza lor este pe faptul că modelul prezent 
nu mai lasă timp familiilor să gătească mâncăruri în sistem clasic, cu aprovizionare de la 
piață sau magazine și apoi fiert meniuri de ciorbe, fel doi și aperitive la domiciliu. Astfel, 
FoodKit la pune la dispoziție mâncarurile pre-fierte, porţionate și ambalate, de tip preparat 
din carne și separate preparat garnitură, denumite generic kituri, care pot fi achiziţionate și 
combinate după preferinţa clienţilor consumatori. Evident afacerea se bazează pe livrări la 
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birou, dar mai ales la domiciliu. Perisabilitatea kiturilor limitează arealul de livrări doar la 
Bucureşti, dar investiţia efectuată în linia de producţie le-a asigurat un nivel de 2500-3000 
kituri livrate pe zi. Iată ce am identificat drept caracteristic: 

 investitori tineri, cu educaţie în domenii diverse 
 implicarea financiară în jurul sumei de 70 mii euro 
 număr redus de angajaţi și investiţie în linie tehnologică automatizată 
 de urmăreşte modelul de alimentație tradiţionalist, cu supe-ciorbe și preparate fel 2, 

însă cu stil de gătit la temperaturi joase pentru a păstra vitaminele, nutrienţii și 
antioxidanţii neafectaţi 

 materii prime de la furnizori locali și consultanţi bucătari şefi și nutriţionişti care asigură 
echilibrul optim al meniurilor comercializate, interes pentru produse benefice sănătăţii 

 dorinţa de extindere a arealului de desfacere, în cutii termoizolante pentru regiunea 
limitrofă, dar și prin parteneriate cu cafenele și bistro-uri care nu au bucătării proprii  

Tot în capitală, afacerea L’Amande,  cofetărie cu produse fără gluten: 
https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-daniela-alecse-produce-de-patru-
ani-dulciuri-fara-gluten-sub-brandul-l-amande-si-in-2020-francizeaza-businessul-este-un-
pas-asumat-18860259. Investitoarea Daniela Alecse lucra în domeniul asigurărilor, când 
datorită propriei experienţe cu intoleranţa la gluten a dus ideea mai departe și a plănuit 
deschiderea unei cofetării gluten-free. Provocarea  a fost mare și din multiple puncte de 
vedere, de la schimbarea domeniului de activitate la închirierea unui spaţiu, găsirea de 
furnizori de materie primă, marketing, etc, și evident a implicat mult efort și implicare 
personal. Cifra de afaceri a ajuns după 3 ani de funcţionare la 600,000 lei, o creştere lentă 
dar sigură și sănătoasă. Acest lucru în condiţiile unei investiţii în jurul a 25,000 euro. 
Extinderea teritorială a desfacerii nu se poate prin livrări din păcate, datorită fragilităţii 
produselor, deci varianta francizării este singura soluţie, soluţie abordată déjà cu curaj de 
către proprietara brandului. Notele distincte: 

 investitoarea vine din domeniu diferit de activitate 
 nivel de investiţie redus, 25,000 euro 
 număr redus de angajaţi, 5, cu implicare personală în activitate a proprietarei afacerii 
 interes pentru diversificare, plecând de la prăjituri s-a ajuns la pizza, pâine și patiserie, 

toate cu nota comună gluten-free, adică din sfera celor sănătoase, benefice 
organismului 

 produse fără gluten dar din categoria preferinţelor tradiţionale, moştenite din copilărie, 
de ex: prăjituri Doboş, eclere, amandine, etc. 

 interes pentru extinderea spaţială a desfacerii, modalitatea concretă fiind francizarea 

O notă aparte face următorul exemplu prin faptul că cele două antreprenoare care susţin 
business-ul nu au renunţat la ocupaţiile de bază și fac Pâinica de Dimineaţă în timpul lor 
liber, după orele de serviciu. https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-
alexandra-pricop-si-simona-neagu-au-copt-ideea-de-business-painica-de-dimineata-si-
vand-lunar-pana-la-50-de-checuri-facute-in-casa-18779808 .  
Este vorba despre checuri de casă, pregătite din ingrediente sănătoase, bio, care sunt la 
mare căutare în rândul a din ce în ce mai mulți consumatori care acordă atenţie calităţii 
mâncarurilor pe care le consumă. Mămicile cu copii mici au găsit această sursă foarte 
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potrivită pentru familiile lor și au constituit o bază constantă pentru comenzile lunare. 
Afacere mică și tânără, începută în 2019, are deja aderenţă și permite livrarea unui număr 
de cca 50 de checuri pe lună. Cele două antreprenoare entuziaste au simţit corect o nevoie 
și o nişă de produs pe piață, iar cu ajutorul internetului și cunoştinţelor de marketing și 
vânzări s-au poziţionat corect, ţintind acum către un număr de 100 checuri livrate lunar. 

 antreprenoarele vin din mediul corporatist, diferit de cel al afacerii în sine 
 un bussines cu investiţie mică și doar 2 persoane implicate, proprietari de idee și 

executanţi la punerea în practică 
 interesul este pentru un produs finit din gama healthy, dorit de cei atenți la 

mâncarurile sănătoase 
 comenzile sunt plasate online, cu ajutorul paginilor de Facebook și Instagram 
 se doreste diversificarea produselor odată cu venirea verii și a fructelor proaspete 
 există planuri de creştere a dimensiunii bucătăriei, a capacităţii de producţie și a 

clientelei  

 
Tot în Bucureşti, tot în sfera deserturilor, ni se prezintă Ovidiu Mărginean cu afacerea Tarta 
Ta. https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-ovidiu-marginean-a-dus-
businessul-tarta-ta-la-vanzari-de-60-000-de-euro-in-2019-si-vizeaza-extinderea-in-
capitala-sau-in-cluj-18759579 După cum ne spune și numele, în locaţia sa din cartierul 
Timpuri Noi al capitalei, antreprenorul produce și comercializează tarte, dar nu de oricare, 
ci din ingrediente proaspete, sănătoase, iar tartele sunt preparate în văzul consumatorilor, 
aceasta fiind o experienţă în sine. Investiţia a fost sprijinită de programe de finanţare, iar 
ideea fostului om de film și televiziune a venit după o vizită în străinătate, un model canadian 
pe care l-a remarcat și a încercat apoi să îl replice. Deşi tarta nu face parte din categoria 
mâncărurilor tradiţionale româneşti, noile generaţii de corporatişti l-au adoptat cu uşurinţă 
și au apreciat nivelul redus de aluat combinat cu savoarea ingredientelor. Să notăm 
elementele distinctive și în acest caz: 

 Investitor venit din altă zonă de activitate, film și televiziune 
 Implicare financiară redusă, sprijinită de co-finanţare 
 Număr redus de angajaţi, 4 lucrători în cadrul patiseriei 
 Interes pentru produse sănătoase, din ingrediente de calitate 
 Aprovizionare din zone limitrofe pentru prospeţime si încurajarea producătorilor autohtoni 
 Planuri de extindere a desfacerii la nivel de alte oraşe mari 
 Conştientizarea puterii prezenţei și vânzărilor în mediul online 

 
Analiza comparativă a modelelor de business 
Avem până în prezent o înşiruire de 11 afaceri pe care le-am studiat prin prisma elementelor 
distinctive, ce anume le face remarcabile, care sunt lucrurile pe care le observăm 
caracteristic în ce privește activitatea lor de business. Este uşor de remarcat cum la fiecare 
dintre aceste iniţiative revin în mod consecvent unele particularităţi, o enumerare a acestora 
aşa cum au fost ele remarcate putând fi interesantă în cele ce urmează: 
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1. Tipologia întreprinzătorului.  

Tineri sau cel mult la mijlocul vieţii, lucru ce asigură aportul energetic necesar. Pornirea unei 
afaceri implică o investiţie mentală dar și fizică ce reclamă alocarea unor resurse consistente 
din partea indivizilor implicați. Este nevoie de prospeţime și flexibilitate în gândire, 
raţionamente precise și rapide, adaptabilitate, dar și asumarea unei doze de risc. Aceste 
calităţi sunt apanajul generaţiei tinere, mai dispuse la efort, schimbări și risc. În exemplele 
noastre Batonash, Anavrin, Coţul cu Fructe, Pâinica de Dimineaţă sunt afaceri conduse de 
antreprenori foarte tineri, dar și restul afacerilor vin cu proprietari având vârste nu cu mult 
peste. Vârsta medie superioară necesită deja anumite cantităti de siguranţă în ce priveşte 
locul de muncă și în egală masură niveluri garantate și superioare de venit lunar în condiţiile 
unei implicări limitate, protective cu efortul propriu și fără sacrificii din domeniul emoţional 
sau chiar al sănătăţii, de aceea este mai puţin probabil să vedem astfel de leaderi de afaceri 
în tipologia celor studiate de noi.  
 
Background-ul educaţional divers, de multe ori ne-asociat cu business-ul în sine. Acest lucru 
dovedeşte ca în foarte multe cazuri profilul ales pentru studiu pe durata anilor de liceu și 
facultate nu influenţează drumul pe care viitorul absolvent va merge în viaţă.  
 
În egală masură am remarcat situaţii dese în exemplele studiate (tăieţeii colorati, Ela Bistro, 
aprozarul Anavrin, Graniţa Urbană, Tarta Ta, etc) când iniţiatorii afacerii au avut 
angajamente anterioare pentru ani buni de zile în alte domenii, de regulă corporatiste, la 
care au renunţat și au pornit apoi pe un nou drum, complet diferit de ceea ce le-a insuflat 
educaţia lor sau experienţele practice de angajament.  
 
Numărul celor implicaţi ca și iniţiatori ai afacerii este mic, de regulă 1-2, și foarte des implică 
un membru al familiei (Savori Ardeleneşti, Batonash, Ela Bistro) sau prieteni apropiaţi (Food 
Kit, Anavrin, Pâinica de Dimineaţă).  Este de înţeles cum o schimbare radicală în viaţa 
întreprinzătorului, schimbare care îi afectează atât implicarea personală cât și sursele de 
venit pentru traiul zilnic, se poate face având ca și sprijin implicat familia, partenerii de viaţă 
sau prieteni apropiaţi, de încredere.  

2. Valoarea investiţiei.  

Implicarea financiară iniţială este un subiect sensibil care aduce atingere directă succesului 
sau insuccesului unei afaceri. Desigur există diferenţe între domeniile investiţionale, dar este 
comun acceptat că de regulă volumul capitalului iniţial poate da aderenţă afacerii. (mai mult, 
există valori minime sub care pe un domeniu ales pur și simplu nu poţi începe o afacere). 
Deci dacă implicarea este cu resurse mari, siguranţa noii afaceri este mai mare în etapa 
critică a începutului. Toţi întreprinzătorii sunt conştienti de sumele necesare pornirii afacerii, 
și după atente analize asigură noii afaceri capitalul necesar. Cele mai accesibile afaceri sunt 
cele cu implicare financiară iniţială redusă, prin prisma uşurinţei și rapidităţii  debutului pe 
de o parte, dar și prin pierderile reduse în caz de eşec pe de altă parte.  

În cazurile detaliate mai sus am remarcat această tipologie: aportul în afacere este mai 
degrabă în elementul de inedit, nou, interesant, know-how, și pe cât posibil mai redus 
financiar. Sumele implicate sunt toate sub pragul de 100,000 euro, iar în puținele cazuri 
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când depăşesc suma de 50,000 euro este implicată co-finanţarea. Trebuie remarcat și acest 
aspect: pe de o parte existenţa fondurilor de sprijin prin finanţări de tipul programelor Start-
Up sau din proiecte cu finanţare europeană, iar de pe altă parte awarness-ul investitorilor și 
căutarea acestor finanţări pentru a dezvolta noile afaceri la nivele ridicate, unde nu ar fi 
reuşit doar cu resursele financiare proprii.  
 
Avem cu implicări de 100,000 euro afacerile Savori Ardeleneşti si Batonash, la 70,000 euro 
afacerea FoodKit, în timp ce în limita de jos (în jur de 10,000 euro și mai puţin) avem 
aprozarul Anavrin, Graniţa Urbană, Pâinica de Dimineaţă.  

3. Numărul de angajaţi.  

Este din nou un subiect sensibil, deoarece acest asigură pornirea și existenţa în sine a 
afacerii, însă vine cu una dintre cele mai consistente cheltuieli fixe lunare, care îşi vor pune 
amprenta definitorie pe profitabilitatea și continuitatea în timp a afacerii. Găsirea unui 
echilibru optim în ce priveşte numărul de angajaţi ţine de volumul de muncă necesar a fi 
prestat, dar și de regulile legislative în ce priveşte normarea muncii (lucrul în ture, 
schimburi, zile de week-end, etc), și nivelul de educaţie/specializare minim solicitat pentru 
ocuparea anumitei poziţii. Dacă mai punem și nivelele salariale impuse, respectiv 
contribuţiile consistente către bugetul statului sub forma impozitelor lunare pe salarii, plus 
un real hiatus pe piaţa forţei de muncă din România datorită fenomenului migraţional către 
ţările din vestul Europei, avem un tablou complet al dificultăţii prin care trec întreprinzătorii 
din momentul în care alcătuiesc planul de afaceri. 
 
A fost un element descris și subliniat în detaliu în cazul afacerii Tarta Mea, unde proprietarul 
a menţionat aspectul dificultăţii în recrutarea și menţinerea personalului de calitate drept un 
impediment major pentru asigurarea unei stabilităţi noii afaceri.  
Elementul comun în majoritatea business-urilor noastre a fost limitarea la un număr cât mai 
mic de angajaţi, pornind de la strict numărul proprietarilor afacerii daca este posibil (Pâinica 
de Dimineaţă, Batonash, Tăieţeii Coloraţi, Mr Ursy). S-a trecut apoi la sprijinul membrilor 
familiei în postura de angajaţi, ulterior prieteni, chiar și francizările fiind făcute cu grijă și 
precauţie în ce priveşte persoanele implicate (cazul Ela Bistro).  
Desigur numărul redus de angajaţi poate însemna la prima vedere un volum redus al 
producţiei și un ritm scăzut, auto-limitat, al creşterii afacerii. Dar dacă vedem exemplul liniei 
de producţie automatizate a celor de la FoodKit sau volumele de producţie de la Savori 
Ardeleneşti vom constata că acest lucru nu este obligatoriu o regulă: producţii cu volume 
mari se pot obţine și în condiţii de personal restrâns.  

4. Orientarea spre tradiţional, ecologic, natural, sănătos.  

Este un trend care poate fi remarcat în toate domeniile de activitate, dar cu predilecţie în 
ceea ce priveşte alimentaţia, domeniul food-catering. Asistăm la o revenire nostalgică la 
tradiţional și gusturile de altădată, asociate cu vremurile copilăriei sau cele ale părinţilor și 
bunicilor noştri: magazinele se reintitulează drept băcănii, aşa cum erau cunoscute în 
perioada interbelică. Sucurile se doresc acum a fi din nou purtătoare de Savori Ardeleneşti. 
Batoanele energizante cu ingrediente necunoscute, ambalaj lucios și marketing agresiv, 
asociate activităţilor sportive și de fitness sunt acum concurate de produse de tip Batonash, 
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unde mierea și seminţele sunt ingredientele unice și naturale. Magazinele de legume-fructe 
sau standurile de profil din hypermaket sunt concurate de mici magazine care și-au luat 
benevol numele de Aprozar, un nume bine-cunoscut anterior anilor 90.  
Mai mult de atât, în unele cazuri cum este cel al Graniţei Urbane, întreaga miză este pe 
mărcile tradiţionale locale, asociate prin denumire cu arealul geografic de unde provin. Şi-
au pus numele de băcănie, iar rafturile lor sunt pline de articole care sunt cunoscute ca și 
excelente la categoria lor în trecut: cârnaţi de Pleşcoi, gemuri și compoturi de Topoloveni, 
vinuri de Dealu Mare, muştar de Tecuci, toate sunt produse cu rezonanţă tradiţională pentru 
consumatori, care la rândul lor  nu vor pregeta în alegerea lor având un etalon de comparaţie 
în afectivul lor venind din trecut și care vor avea astfel garanţia calităţii produsului cumpărat.  
Tradiţionalul este deci un trend nou, scos din conul de umbră în care a stat, re-analizat și 
apreciat din nou cu alţi ochi, redescoperit prin prisma valorii și rezistenţei calităţii și 
atractivităţii sale în timp.  Orientarea spre tradiţional ca și element forte, prin denumiri ale 
afacerii sau ale produselor comercializate, poate asigura succesul acestor mici business-uri. 
Orientarea spre tradiţional poate lua și altă formă, cea a aprovizionării cu materii prime de 
la producătorii din spaţiul rural aflat în proximitatea oraşelor unde se întîmplă producţia și 
desfacerea. Aspectul are influenţe benefice asupra micilor producători rurali și este utilizat 
ca și mijloc de reclamă, impunere pozitivă în faţa consumatorilor: Savori Ardelenesti, 
Batonash, Anavrin, Mr Ursy, FoodKit, Tarta Ta, toţi caută materii prime româneşti din 
regiunile limitrofe, se mândresc și promovează acest lucru. 
 
Un alt aspect comun al tuturor afacerilor analizate este revenirea spre produsele naturale, 
necontaminate chimic, din materii prime ecologice, rezultând produse sănătoase, benefice 
consumului și organismului. Este din nou un trend general, ultimii ani aducând în prim plan 
un interes crescut pentru un stil de viaţă sănătos, care să includă 2 litri de apă consumaţi 
zilnic, evitarea consumului excesiv de sare, zahăr și grăsimi, mişcare zilnic, dar și o 
alimentație sănătoasă. Prin urmare orice produs alimentar promovat drept provenind din 
materii prime ecologice, naturale, va fi la mare căutare.  
Asistăm astfel la combinaţii dintre stilul modern de alimentație prin food-kituri, preambalate 
si pre-fierte, care pot fi combinate în diverse forme, dar cu respectarea strictă a unor 
parametri care până acum erau trecuţi cu vederea: ingredientele ecologice, gătitul la 
temperaturi scăzute pentru a nu distruge nutrienţii naturali, vitaminele. Am văzut asta în 
exemplul de succes al celor de la FoodKit. Exemplu similar este cofetăria L Amande, care 
elimină glutenul din alimentaţia celor care vor un trai sănătos, dar si Mr Ursy, care re-aduce 
fructele în alimentaţia zilnică, acolo unde acestea fuseseră înlocuite cu alte dulciuri și sucuri 
acidulate. Mai mult, antreprenoarea de la Mr Ursy organizează întâlniri educaţionale pentru 
copii în care aceştia sunt învăţaţi să redescopere importanţa fructelor pentru un trai sănătos. 
Ela Bistro este un alt exemplu similar în care centrul vital al afacerii este orientarea spre 
sănătate prin alimentație. Aici este deja factorul medical implicat prin iniţiatoarea afacerii, 
care este și medic nutriţionist. La prima vedere adresabilitatea este limită la persoanele care 
necesită tratament medical, însă dupa demararea afacerii clientela este formată din toate 
categoriile de consumatori, nu doar cei care doresc sa piardă în greutate, dar și cei care îşi 
doresc pentru sine și familia lor alimente preparate zilnic sănătos, meniuri supervizate de 
un medic care cunoaşte cum se obţine echilibrul corect în alimentație. Cele două 
antreprenoare de la Pâinica de Dimineaţă folosesc făinuri speciale, sănătoase, pentru a 
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coace checurile lor, iar sucurile de la Savori Ardeleneşti sunt necontaminate chimic sau cu 
zaharuri, pastrând doar elementul natural în compoziţie.  
Practic, în toate afacerile studiate de noi tematica generală mizează pe aducerea unui produs 
sănătos și benefic organismului consumatorilor.  

5. Diversificarea producţiei și extinderea arealului de desfacere.  

Este unul dintre paşii care vin natural după iniţierea unei afaceri. De regulă se mizează pe 
un produs sau gamă de bază, care constituie elementul pentru care s-a făcut cercetarea și 
planul de afaceri, apoi cel care asigură impunerea noului antreprenoriat pe piață. Există un 
prim interval de timp în care produsul este lăsat să îşi construiască un loc al său, o identitate 
în randul produselor deja existente. Acest interval de timp era în trecut mai consistent, 
datorită comportamentului tradiţionalist conservator al consumatorilor. Aceştia se obişnuiau 
cu un produs, după care rămâneau consecvenţi în alegerea acestuia, familiaritatea gustului 
și calităţilor sale organoleptice fiind cele care primau. Să ne aducem aminte de longevitatea 
mărcii Linco în cadrul margarinelor, a sucurilor carbogazoase Frutti Fresh sau a muştarului 
Crenvurştilă care au rezistat nemodificate intervale îndelungate după anii 90. Vremurile 
noastre au venit cu schimbări majore, în care consecvenţa gustului duce la plictis din partea 
consumatorilor, care caută mereu ceva nou. Impactul direct a fost necesitatea creşterii 
flexibilităţii producătorilor, care după ce reuşeau să intre pe piață cu un produs de succes, 
cerut, trebuiau deja să se gândească la ediţii noi, întinerite, cu noi arome și gusturi care să 
păstreze atractivitatea, interesul si cifrele ridicate de vânzări. Odată cu trecerea timpului, 
intervalul dintre introducerea pe piață a primului produs și necesitatea revenirii cu o 
diversitate nouă, gust nou, a scăzut din ce în ce  mai mult. Consumatorii vor noutatea 
constant și mereu mai repede.  
 
Astfel, în exemplele noastre de afaceri întreprinzătorii au venit cu produse noi, care s-au 
dovedit cerute pe piață și care le-au adus cifre de succes în vânzări. Şi în egală măsura am 
observat la toţi planurile de diversificare a produselor proprii: la Savori Ardeleneşti s-au 
adăugat sucului de mere și fructele uscate și uleiurile esenţiale. La Batonash pe lângă 
batonul clasic s-au introdus aromele noi, cu căpşuni, portocale, arahide, cacao. Pâinica de 
Dimineaţă va include și checuri cu fructe proaspete odată cu venirea sezonului acestora. 
GraniţaUrbană îşi doreşte propria linie de producţie dar va organiza și cursuri de gătit la 
ceaun.  
Extensia arealului de desfacere este de asemenea dorinţa manifestă a aproape tuturor 
afacerilor avute în vizor mai devreme. În mod natural acest lucru asigură accesul la un 
număr mai mare de consumatori, odată ce au atins masa critică din arealul în care au pornit. 
Este semnul că afacerea respectivă are potenţial de sporire a producţiei în primul rând, și 
se și doreşte acest lucru. În cazul singular al Mr Ursy antreprenoarea nu viza în mod expres 
creşterea producţiei, a livrărilor de coşuri cu fructe, fiind mulţumită cu un anumit volum 
atins pe care îl considera optim în ce priveşte investiţia, munca depusă și câştigurile lunare. 
Cu toate acestea era periodic nevoită să reîmprospăteze setul de clienţi și să găsească 
înlocuitori pentru cei care s-au retras din portofoliul ei, deci arealul de desfacere era oarecum 
dinamic și în cazul acestei afaceri.  
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6. Internetul și prezenţa online.  

Fără îndoială unul dintre cele mai actuale și importante subiecte. Chiar și înainte de apariţia 
fenomenului pandemic Covid, internetul asigura o bază largă de clienţi pentru marketarea 
produselor și comercializarea lor. Mai mult, ultimele tendinţe nu consideră suficientă 
prezenţa clasică sub forma unei pagini de internet (care și ele s-au reformat ca și design și 
aspect în ultimii ani, de la formatele clasice cu meniuri arborescente si bannere, la a semăna 
mai mult cu un pliant cu imagini multe și text puțin, care se derulează vertical), ci consideră 
absolut necesară prezenţa activă cu pagini pe reţelele de socializare Facebook și Instagram.  
Practic investitorii trebuie să ţină cont de faptul ca ei și produsul lor există doar dacă există 
și pot fi găsiţi și pe internet. Acest lucru însă a devenit facil, ieftin și uşor de implementat, 
astfel că indiferent de mărimea afacerii și tipul de produse poţi ajunge să vinzi pe internet 
dacă te prezinţi în mod adecvat.  
În exemplele noastre de business, doamna Laura Grădinaru a avut acces imediat la 
consumatori și a putut să îşi promoveze tăieţeii coloraţi în rândul mămicilor prezente pe 
forumurile populate de acestea. Cele două antreprenoare de la Pâinica de Dimineaţă au 
postat poze cu produsele lor pe Facebook și Instagram, atrăgandu-şi de acolo un număr 
ridicat de comenzi. La fel baza afacerii Graniţa Urbană constă într-o băcănie online, pentru 
cumpărători care vin din mediul virtual, marea lor majoritate ne-având posibilitatea să 
viziteze magazinul fizic care se află undeva în limitroful Otopeniului cu Ilfovul.  
 
A venit apoi primăvara anului 2020 , care a trasat noi linii de existenţă și dezvoltare pentru 
întreaga economie, inclusiv pentru micile afaceri pe care le-am prezentat. Cuvântul de bază 
au devenit livrările la adresa consumatorului, lucru impus de restricţiile ce au existat în 
circulaţia populaţiei. Toate afacerile au fost forţate să se alinieze noului trend, iar pentru 
asta trebuiau să aibă o prezenţă activă online, atât pentru prezentarea produselor lor, cât 
și pentru vânzările efective. Ela Bistro și Foodkit livrează mâncare utilizând facilităţile 
mediului online, cifrele lor zilnice de vânzări venind de pe urma meniurilor achiziţionate pe 
internet. Aprozarul Anavrin este în aceeaşi situaţie, pe durata restricţiilor având creşteri ale 
vânzărilor comparativ cu perioada anterioară, totul datorită unui sistem eficient și rapid de 
livrări la domiciliu.  
Afaceri cum sunt Savori Ardeleneşti și Batonash privesc puterea internetului prin prisma 
promovării și a accesului către distribuitori revânzători, comercianţi cu amănuntul aflaţi la 
distanţe mari comparativ cu sfera arealului lor de producţie. Pentru toţi însă, fără excepţie, 
rolul internetului este determinant și afacerea lor nu poate exista fără prezenţa în online.  

 
Concluzii generale 

Am identificat și am subliniat un număr de 6 capitole cu asemănări remarcate la 
afacerile din domeniul food-catering, asemănări ce au putut fi uşor remarcate. Ele au fost 
acţiuni gândite de fiecare dintre intreprinzători în parte, fiecare dorindu-şi iniţierea propriei 
afaceri și prezentarea propriului produs, fără să conştientizeze participarea sau asocierea la 
un trend, o modă, un tipic de acţiune sau de dezvoltare. Succesul acestor afaceri studiate 
anterior ar fi putut fi a 7-ea notă comună, desigur pe scări valorice diferenţiate, valorico-
financiar, în termeni de consistenţă, durabilitate, număr de clienţi, valoare de brand, număr 
de consumatori, etc. 
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2.2 Top 5 povești de succes 
 

2.2.1 CEA MAI RAPIDA CRESTERE A CIFREI DE AFACERI IN PRIMUL AN 

Pentru marea majoritate a afacerilor aflate la început de drum prioritățile se axează pe o 
serie de elemente care să asigure impunerea business-ului nu neapărat la nivel de 
excelență, în prima linie ca și  rezultate financiare comparativ cu ceilalți competitori, cât mai 
ales ca și subzistență, rezistență, sau existență la un nivel minim rezonabil. Este comun 
acceptat că perioada intrării în afaceri să fie o perioadă de eforturi și investiții care nu ar 
putea aduce rezultate imediat. Acest lucru înseamnă inclusiv luarea în calcul a unor prime 
rezultate lunare, trimestriale sau de semestru în pierdere. Evident dorința unanimă a 
investitorilor este ca aceste rezultate negative, dacă apar, să fie valoric suportabile și în 
limitele estimate probabil anterior în planul de afaceri, respectiv să constituie baza unei 
curbe ascendente evolutiv, în care rezultatele financiare să se transforme în valori de așa 
numit „break-even”, momentul în care balanța se echilibrează într-un raport egal al 
eforturilor investite comparativ cu rezultatele obținute. Însă etapa mult așteptată, 
dezideratul ideii de afaceri în sine, precum și dovada viabilității sale este trecerea 
rezultatelor financiare în segmentul profitului, în zona siguranței economice conferite de 
obținerea unor valori mai mari de înregistrări economice comparativ cu intrările în sistem.  
 
În acest context în care pentru cei mai mulți preocuparea principală este stabilitatea, 
aducerea afacerii la linia de plutire, existența unor start-up-uri care reușesc în primul an să 
exceleze, respectiv să intre imediat în eșalonul leaderilor în segmentul lor de piață, atrage 
deopotrivă atenția și admirația analiștilor economici.   
Omenirea se află evolutiv în era digitală, iar economia pe care aceasta o creează și pe care 
se bazează este în mod inseparabil legată de domeniul tehnologiei  informației. Așa numitul 
sector IT controlează toate economiile naționale prin prisma valorică a cifrelor vehiculate, 
lucru explicabil prin faptul ca tehnologia informației este acum fundamental conexată tuturor 
ramurilor economice: agricultura este deservită de utilaje care funcționează computerizat, 
comerțul, industriile, domeniul bancar financiar operează utilizând platforme digitale, chiar 
și cultura, educația sau sănătatea publică sunt sprijinite de tehnologii, aparate sau 
echipamente care la un moment dat au necesitat dezvoltarea unor programe de software 
care să le asigure funcționarea. Regăsim deci domeniul IT prezent în toate ramurile 
economiei, în absolut tot ce implică viața economică.  
 
Astfel, având în vedere subiectul de deschidere, al evoluției financiare contrastante ale 
investițiilor de tip start-up în anii 2019-2020, nu ne surprinde să regăsim în cadrul acelor 
excepții  de performanță superlativă companii din domeniul IT. Exemplul identificat de noi 
este cel al Fintech OS. Compania este furnizor global de tehnologie pentru transformarea 
digitală a băncilor a firmelor de asigurări.  La baza ei stau doua nume, Teodor Bildăruș și 
Sergiu Neguț, antreprenori care în 2017 au fondat firma care astăzi este deținătoarea unei  
nominalizări de excepție din partea The Europas Awards, cel mai prestigios eveniment de 
profil de pe continentul european, aflat  în prezent deja la cea de-a 11 ediție.  Este vorba 
de titlul de start-up-ul Fintech al anului 2020, decernat în baza rezultatelor financiare cele 
mai bune comparativ cu tot restul business-urilor similare din Europa.  Motivația încadrării 
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companiei FintechOS în rândul start-up-urilor este faptul ca abia în decembrie 2019 firma a 
primit o investiție de categorie Series A în valoare de 14 milioane USD din partea Earlybird 
Digital East Fund și OTB Ventures, cu participarea investitorilor existenți Gapminder 
Ventures și Launchub, devenind astfel  ca și entitate economică ceea ce este ea astăzi. 
Conform revistei de specialitate Forbes (https://www.forbes.ro/fintechos-fost-desemnat-
startup-ul-fintech-al-anului-europa-172391), compania FintechOS  a reușit o creștere cu 
300% a cifrei de afaceri în primul trimestru al anului 2020 comparativ cu anul precedent. 
Conform aceleiași surse, compania a reușit într-un interval scurt sa atragă peste 40 de clienți 
din domeniul financiar, clienți majori care cumulat gestionează active de peste 25 miliarde 
USD. Din categoria elementelor de performanță, având în vedere tipul de clienți cu care 
FintechOS operează, putem sublinia și reușita de a dubla numărul acestora în perioada 
pandemiei COVID comparativ cu cele 6 luni anterior crizei sanitare globale 
(https://www.zf.ro/business-hi-tech/fintechos-un-startup-fondat-de-antreprenori-locali-
care-dezvolta-19361063). Pentru acest lucru a trebuit să deschidă rapid birouri la Londra, 
Amsterdam, Viena și București.  Head-quarter-ul  se află în capitala României, iar numărul 
prezent de specialiști angajați este de peste 100, majoritatea cu experiență de peste 15 ani 
în domeniu. Remarcabil și definitoriu este faptul că lista angajărilor este deschisă cu peste 
15 poziții disponibile, (https://fintechos.recruitee.com/) semn că afacerea este înfloritoare 
și în căutare de suport pentru cele 20 de proiecte de implementare a tehnologiei sale în 
Marea Britanie, Europa Centrală și de Est, Asia de Sud-Est și America de Nord.  
 
Putem desluși viziunea afacerii prin prisma interviurilor acordate de membrii fondatori ai 
afacerii către diverse publicații de profil.  
“După 2020, serviciile financiare digitale se adresează nu doar generaţiei Z sau milenialilor. 
Ceea ce noi numim călătorii hiper-personalizate pentru că sunt într-adevăr procese întregi 
de la primul contact cu clientul până la accesul la serviciul dorit, integrează întreaga 
experienţă financiară a acestuia, indiferent de categoria din care face parte, persoane fizice 
sau juridice, micro sau enterprise. Aceste călătorii trebuie regândite şi reconstruite de către 
toate instituţiile financiare, fie ele lideri de piaţă sau din categoria challengerilor, atât în 
pieţele dezvoltate, cât şi în cele emergente. Această transformare amplă şi rapidă este 
provocarea principală a industriei şi obiectivul nostru major”, explică Sergiu Neguţ, co-
fondator FintechOS, şi cel care a susţinut prezentarea tehnologiei FintechOS în faţa juriului 
la The Europas Awards. (citat Ziarul Financiar). Reiese deci disponibilitatea afacerii de a 
transforma interacțiunile dintre clienți și providerii de servicii, în așa numite „călătorii”, un 
nume dat întregii experiențe prin care cele două părți ajung să ia contact. 
 
Demersul nostru de interviu tematic poate fi continuat grație platformei online 
StartupCafe.ro, unde celălalt co-fondator FintechOS, Teodor Blidăruș, a destăinuit o 
serie de răspunsuri la întrebări formulate referitor la compania al cărei CEO este.   
Investiția de 14 milioane USD în acest start-up trebuie să fi avut o bază solidă dar și o 
destinație precisă a banilor. Întrebat despre acest lucru, Blidăruș a afirmat: „Banii au trei 
destinaţii: în primul rând, cercetare şi dezvoltare – vom continua să investim atât în 
tehnologia noastră şi avem un traseu destul de ambiţios. Apoi, avem planuri mari în tot ce 
înseamnă open source app store. Vrem să construim cât mai multe exemple de aplicare, 
open source, readymade, în aşa fel încât lumea să poată să vină să le ia de acolo şi să le 
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folosească.Celelalte două ţin de ceea ce noi numim customer operations (operaţiuni ce ţin 
de clienţi – vânzări, consultanţă, marketing) – creşterea numărului de angajaţi în birourile 
externe.” Reies deci direcțiile multiple în care un astfel de business investește, având 
obiectiv cercetarea și dezvoltarea bazată pe resursele de personal existente și viitoare. 
Remarcabil din declarație este aspectul open-source, disponibilitatea gratuită a codurilor de 
software sau aplicații fiind atractivă pentru utilizatori, fiind însă și stimul de creativitate, 
provocări adresate doritorilor dinafara companiei de a genera conținut în vederea creșterii 
calitative a produselor oferite cu titlu gratuit si editabil.  

O întrebare comună multor domenii, considerată practică și foarte actuală, este despre 
gestionarea personalului, mai precis despre criza de personal inclusiv în acest domeniu al 
specialiștilor din tehnologia informației. Respondentul nostru este onest și în egală măsură 
optimist în abordarea sa: „E clar că există o problemă la nivel de piaţă, nu e un secret. Dar, 
noi am intrat într-o perioadă fastă, în sensul că nu mai suntem băieţii de care nu a auzit 
nimeni, suntem pe un oarecare val de popularitate. Sunt destul de mulţi oameni de succes 
care vor să vină să contribuie la FintechOS, iar acesta este un lucru minunat. Nu cred că 
pentru următoarele 12 luni vom avea o problemă de recrutare pentru că ceea ce oferim noi 
este aparte, nu spun că suntem singurii, dar printre alte beneficii, putem să oferim mai 
multă libertate. Pe măsură ce vom creşte, în următorii 2-3 ani, vom vedea în ce măsură 
piaţa devine limitativă, mai sunt şi alţii care au făcut asta înaintea noastră şi au ajuns la 
concluzia că, la un moment dat, ajungi la un prag limită la nivelul Bucureştiului.” 
 
În domeniul financiar investițional a apărut termenul de “unicorn”. Acesta face referire la 
companii  start-up  care reușesc performanța de excepție de a valora peste 1 miliard USD. 
Numele a fost atribuit pentru a accentua raritatea acestor afaceri în rândul start-up-urilor. 
Totuși, valoarea adevărată a companiilor unicorn se bazează pe modul în care investitorii și 
capitaliștii de risc simt cum aceste firme vor crește și se vor dezvolta, paradoxul fiind că 
uneori astfel de start-up-uri unicorn au inițial rezultate financiare slabe sau lipsite de profit. 
Si despre FintechOS s-a zis că este viitorul unicorn românesc, și reprezentantul intervievat 
al firmei a fost întrebat de acest lucru.  „Mai important este obiectivul pe care ni l-am propus. 
Aşa cum Bill Gates şi-a propus să fie un PC în fiecare casă. Daniel Dines şi-a setat ca obiectiv 
să existe un robot software care să ajute un om, aşa ne-am setat şi noi un obiectiv ca 
sistemul nostru de operare să ruleze în orice instituţie financiară, în următorii 5 ani. 
Dacă acest lucru se întâmplă, sau dacă vom fi pe aproape, orizonturile care se deschid sunt 
foarte mari, de inovaţie, de a crea sinergii cu alţi jucători din piaţă. Nu contează atât de 
mult faptul că suntem sau nu „unicorn”.  Iată deci pragmatismul declarativ care trece dincolo 
de simbolistica în exprimări asociate creaturilor mitice și se concentrează pe un obiectiv mult 
mai concret, rularea propriului sistem de operare în orice instituție financiară, ceea ce la 
nivel global este un target imens.  
Pentru a ne familiariza cu nivelul valoric al afacerii despre care povestim, trebuie să 
menționăm răspunsul proprietarului acestuia la întrebarea referitoare la suma la care este 
evaluată FintechOS. „La aproximtav 50 de milioane de dolari, în urma acestei runde de 
investiţii (prin care compania a cedat 30% din acţionariat).”  
Interesantă este și chestionarea unui subiect sensibil, cel al disponibilității unor instituții 
financiare cu greutate, cum sunt băncile bunăoară, de a se lansa în colaborări de anvergură, 
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pe domenii complexe din activitatea lor, cu firme de tip start-up. Domnul Blidăruș își expune 
punctul de vedere fără echivoc, bazat desigur pe experiențele proprii cu venture-ul  
FintechOS: „Orice companie este deschisă să colaboreze cu un startup atâta vreme cât 
setup-ul este potrivit, adică: propunerea de valoarea este foarte clară, percepţia legată de 
durata de viaţă a startup-ului contează foarte mult, iar aici există parteneri integratori care 
pot să rezolve această problemă. Şi este valabil şi viceversa, dacă tu ca startup nu îţi pui 
tehnologia într-un mediu extrem de sofisticat nu prea poţi să demonstrezi că funcţionează.”  
Și într-un astfel de debut de senzație din punct de vedere financiar, cu creșteri financiare 
explozive care fac analiștii să definească compania drept „unicorn” în domeniul său, este 
interesant să vedem viziunea de viitor a antreprenorilor. Sunt puse pe tapet două posibile 
căi evolutive, cea a listării la bursă, respectiv cea a noilor infuzii de capital cum a fost cea 
de Serie A la sfârșitul anului 2019. „Listare, nu se pune problema. În ceea ce priveşte 
următoarele runde de investiţii, noi targetăm o nouă rundă de investiţii, serie B, la finele 
anului viitor. Obiectivul nostru este să creştem business-ul anul viitor cu peste 300%, în 
condiţiile în care în acest an am crescut cu 450%, mai mult decât ne aşteptam. Iar apoi, 
vom mai avea o potenţială creştere în acest interval, de 300% şi abia apoi vom încerca să 
vedem cum reuşim să structurăm creşterea pentru că apare riscul să produci nişte 
dezechilibre în zona de operaţiuni. Creşterea nu mai devine singurul obiectiv pe care îl ai. 
Cred că la modelul nostru de business, acela de a construi o piaţă nouă în zona de tehnologie 
de servicii financiare, de obicei e nevoie de circa 6-7 ani ca piaţa să devină matură, acceptată 
de toată lumea şi abia apoi te poţi gândi la un IPO.”  Termenul de IPO se referă la oferta 
publică inițială în cazul companiilor care decid sa fie listate la bursă, prin urmare FintechOS 
nu se vede în mod prezent făcând acest pas conform CEO-ului său. Teodor Blidăruș 
subliniază faptul că și în situația start-up-urilor cu dezvoltare fulminantă, pe valori de 
milioane de USD și cu ținte de creștere anuală de 300-450%, prioritară este atingerea unei 
maturități înainte de listarea la bursă. 

Surse: 
https://www.capital.ro/2019-cel-mai-bun-an-pentru-startup-urile-din-romania.html  
https://www.zf.ro/business-hi-tech/fintechos-un-startup-fondat-de-antreprenori-locali-
care-dezvolta-19361063  
https://www.startupcafe.ro/idei-si-antreprenori/fintechos-investitie-firma-it-teodor-
blidarus.htm?amp=  
https://fintechos.com/about-us/  
https://youtu.be/HuYQna7x4vs  
 

2.2.2 CEL MAI INOVATIV PRODUS REALIZAT PRIN FINANȚARE 

În luna noiembrie 2019 publicația Business Magazin a organizat un eveniment intitulat „Cele 
Mai Inovatoare Companii din România”, manifestare unicat și de marcă în peisajul economic 
autohton, care a ajuns deja la ce-a de 6 ediție anuală. Ecouri ale acestei manifestări au 
putut fi regăsite în întregul areal mass-media românesc, fapt ce demonstrează validitatea 
evenimentului dar și a nominalizărilor pe care le promovează. Desfășurat într-o locație 
premium din București pe durata unei întregi zile, manifestarea a adus împreună și a 
prezentat drept speakeri mai mult de 10 reprezentanți de companii care au adus inovație 
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prin activitatea lor în mediul economic românesc. Au susținut prelegeri în urma 
nominalizărilor firmele KPMG, Clever Taxi, Bitdefender, Agricola Bacău, Banca Transilvania, 
etc. Dintre aceste nominalizări ne-am îndreptat atenția spre cea acordată firmei Lăptăria 
cu Caimac, reprezentată de proprietarul acesteia: Cristian Cocan.  
Produsul prezentat vine de la o fermă aflată la doar 50 km de București, în județul Ilfov, 
având denumirea Agroserv Măriuța, și care este deținătoarea unei fabrici de procesare a 
laptelui realizată grație unei finanțări de 5 milioane euro.  Firma a fost  înființată încă din 
2014 și pe parcursul a 4 ani s-a lovit de aceleași dificultăți în ce privește producția și 
valorificarea laptelui ca și nenumărați fermieri mai mari sau mai mici de pe teritoriul 
României. Au trebuit deci să găsească elementul distinctiv, cel care avea să ii diferențieze 
și să îi scoată din anonimatul restului companiilor de profil care se luptau pentru subzistență. 
Și iată că au reușit sa identifice nota aparte prin îmbutelierea laptelui în ambalaje de sticlă, 
procesarea foarte blândă a laptelui prin expunerea la temperaturi foarte scăzute, 72 grade, 
mult sub temperatura de fierbere, pentru interval foarte scurt, de câteva secunde. Produsul 
obținut astfel este cel mai apropiat de cel natural obținut prin mulgere, iar planul de a 
construi un brand și identitate vizuală puternică, înregistrat la OSIM Lapte de la Vacă, 
simultan cu asigurarea unei producții consistente care sa facă posibilă comercializarea în 
cadrul marilor comercianți de tip supermarket au dus la ceea ce a fost considerat un real 
succes și o lăudabilă inovație.  
Interviul care ne oferă detalii despre afacerea Lăptăria cu Caimac a fost realizat de publicația 
online Life.ro și îi are în prim plan pe soții Cocan,  Mădălina și Adrian, inițiatorii si susținătorii 
poveștii de succes prezentate. Fundamentul afacerii a fost din relatările celor doi o fermă 
deținută de tatăl Mădălinei, pentru care au investit 600 mii euro în deschiderea unei fabrici 
de procesare lapte. Acesta a fost primul pas, mic și insuficient după cum urmează să vedem.  
Prima întrebare ar fi trebuit sa vină ca și concluzie, și vrea să știe dacă afacerea este un 
succes.  „Adrian Cocan: Depinde cum măsurăm succesul. Dacă îl măsurăm în profit, nu am 
ajuns la succes. De pildă, anul acesta, din patru luni, am făcut profit doar într-una. E ok 
cumva pentru că un business la o anumită scară are nevoie de timp ca să ajungă la profit. 
Noi nu ne-am propus să lucrăm pe niște marje mari pentru că nu facem economii niciunde, 
nu facem rabat la calitate și atunci costurile sunt mari.... dacă ne uităm la faptul că am 
intrat destul de repede pe piață, că reușim să concurăm cu succes marile companii, că avem 
un public foarte fidel și foarte mulțumit de calitatea produselor, dacă ne uităm chiar și la 
cota de piață, atunci da, a fost un mare succes. Dacă comparăm datele noastre cu cele ale 
liderului de piață, în momentul în care el a intrat pe piață, o să vedeți că până acum suntem 
la dublu. „ Răspunsul este caracterizat de modestie dar și realism, nu pune accentul pe 
realizările financiare pentru a defini succesul, cât mai ales pe satisfacția consumatorilor legat 
de produsul pe care îl comercializează.  
Momentul primei investiții, din resurse proprii, de 600 mii euro, a fost anul 2014. „Era mult 
prea modestă ca să ai capacitate de producție, ca să fii băgat în seamă de un supermarket 
chiar ca și furnizor local, nu vorbim de național. Ca să te listeze o rețea mare de 
supermarketuri și să duci în cinci orașe, trebuie să ai capacitate de procesare de peste 10 
tone pe zi. 
Mădălina Cocan: mai ales că noi ne orientaserăm strict către a îmbutelia laptele. Să faci 
aceeași investiție ca să faci brânză, e complet altceva, poate fi viabil, însă pentru lapte, când 
e un produs de bază, simplu, nu ai spațiu foarte mare de manevră. Ne-am dat seama că nu 
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e o variantă eficientă pentru că noi nu o să ajungem niciodată să susținem fabrica doar din 
îmbutelierea laptelui. Și atunci am început să ne gândim ce mai putem să facem pe lângă 
lapte: iaurt, smântână, poate puțină brânză….” 
Pentru performanță era nevoie de mai mulți bani, și implicarea a trebuit sa fie totală. 
Resursele proprii au fost folosite la maximum, în timp ce creditarea a fost efectuată din 2 
direcții de sprijin. „Mădălina Cocan: Am identificat o finanțare de fonduri europene și ne-am 
adaptat proiectul astfel încât să reușim să ne calificăm acolo. Am aplicat pentru un proiect 
de 5 milioane de euro din care jumătate era finanțat prin fonduri europene. În final, după 
toată implementarea, am avut 2,457,000 de euro fonduri europene, restul au fost credit 
bancar și fonduri proprii și până azi am investit spre 7 milioane de euro.„ 
Cât despre elementul de imagine, definitoriu, brandul Lăptăria cu Caimac, investitorii au 
răspuns după cum urmează:  Se cheamă așa pentru că așa ne-am dorit. Adrian: Asta am 
vrut să fie, am vrut să fie o lăptărie, să fie laptele pe primul loc și să facem lucrurile cumva 
la nivelul celor mai bune produse de afară. Ca să faci treaba asta trebuie să fii o lăptărie, 
nu o întreprindere industrială de prelucrare a laptelui, unde procesele sunt mai importante 
ca produsul. Aici laptele este esența și am adaptat absolut toate echipamentele, numărul de 
oameni și munca lor în jurul laptelui și în jurul unor produse care sunt mai degrabă 
artizanale, deși sunt obținute cu niște resurse industriale. De ce spun asta? Spre exemplu 
la brânză, prelucrăm trei tone și jumătate de lapte o dată, acesta curge într-o vană imensă 
și acolo sunt brațe imense care amestecă și taie cheagul la final, dar din acel punct, toate 
celelalte operațiuni sunt făcute manual. La brânză automatizarea este în procent de 10%, 
iar vedeta este laptele și lăptarul se află pe locul doi în ierarhie. Și ne-am torit să fie totul 
integral, să fie totul așa cum se făcea pe vremuri și de aici e caimacul. 
 Iată deci cum într-un segment de produs considerat închis, fără perspectivă, din 
pricina costurilor mari de producție și a prețului de desfacere foarte mic, sub limita 
profitabilității, există totuși marjă de inovație care să scoată afacerea la lumină și să o 
plaseze în topul anual al noutăților din spațiul economic românesc.  
 
Surse: 
https://www.businessmagazin.ro/actualitate/cele-mai-inovatoare-companii-din-romania-
18632129  
https://life.ro/cum-s-a-nascut-laptaria-cu-caimac-si-care-este-povestea-corporatistilor-ce-
s-au-mutat-la-tara-pentru-asta-cum-lasi-tocurile-pentru-cizme-de-cauciuc-si-cum-ajungi-
dator-vandut-pentru-un-produs-in-care/  
https://www.wall-street.ro/articol/Companii/240155/laptaria-cu-caimac-cu-peste-500-
000-de-sticle-de-lapte-si-sana-vandute-in-2018-lanseaza-produse-noi-intra-in-4-retele-
de-retail.html#gref   
http://evenimente.zf.ro/eveniment-cele-mai-inovatoare-companii-din-romania-2019-
18574120 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Pa
g 
35

 

2.2.3 CEA MAI REUȘITĂ ADAPTARE LA CRIZĂ  

eMAG este o companie românească în prezent deținută de NASPERS, firmă majoră de media 
din Africa de Sud, listată la bursa din Johannesburg și Londra. Începuturile EMAG sunt în 
anul 2001 când trei antreprenori români, Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad, 
au pus bazele unui magazin online de sisteme de calcul și produse de birotică. Anul 2009 a 
însemnat achiziția pachetului majoritar al afacerii de către firma Asesoft Distribution, parte 
a unuia dintre cele mai de succes grupuri financiare ale vremii, moment când destinele firmei 
sunt legate de omul de afaceri Iulian Stanciu. Doar trei ani mai târziu succesul în vânzări 
atrag atenția unui investitor de marcă, concernul NAPSTERS, cu afaceri anuale la nivel global 
de 5 mld USD, achiziționând 70% dintre acțiunile EMAG, în condițiile în care manager 
general al companiei a rămas Iulian Stanciu. Tot din 2012 firma s-a extins pe piețele 
externe, fiind prezentă în Bulgaria (cu o cota consistentă de 60% din piața de profil), Ungaria 
și Polonia. A deschis la nivel național 11 showroom-uri în centre urbane reprezentative, 
făcând un interesant proces de conexiune cu offline-ul  plecând de la online, în condițiile în 
care în majoritatea situațiilor procesul este invers. Din 2011 compania a introdus în România 
conceptul de vânzări la prețuri promoționale sub termenul de Black Friday, un eveniment 
exploziv ca și valoare care a fost ulterior reprodus de toți concurenții din segment, dar și de 
un număr mare de firme din toate domeniile de comerț românesc. Numărul total al 
angajaților , inclusiv piețele externe, depășește cifra de 2000, iar nivelul cifrei de afaceri  pt 
2019, având același criteriu inclusiv, sare de 5 mld LEI. (sursa aici ).  
 În prezent EMAG comercializează în sistem online o varietate mult diversificată de 
produse comparativ cu momentele sale de început: de la echipamente și componente IT, 
electronice, electrocasnic e, produse de îngrijire personală, produse auto, articole sportive, 
cărți, muzică, filme, etc.  
 Managerul companiei, Iulian Stanciu, este o persoană foarte prezentă în declarațiile 
și interviurile din mass-media, aceasta având la rândul său un apetit deosebit în a prezenta 
intervențiile drept trend-settere ale pieței de profil, având la bază experiențele și  după 
modelul de business dezvoltat. În luna martie 2020, publicația online Ziarul Financiar a 
preluat o serie de declarații ale omului de afaceri care ne prezintă în destul detaliu felul cum 
a crescut această afacere odată cu instaurarea pandemiei de Coronavirus și introducerea 
măsurilor restrictive specifice în circulația persoanelor și în viața economic-socială.   Sursa: 
https://www.zf.ro/business-hi-tech/criza-coronavirus-emag-cel-mare-retailer-online-
vanzarile-mari-10-fata-perioada-obisnuita-clientii-fug-cash-transmite-virusul-platesc-
masiv-cardul-comenzi-10-ori-mari-supermarket-boom-computere-tv-18993285  
“Evoluţia a fost una mixtă. Sunt categorii unde vânzarea a scăzut semnificativ: 
electrocasnice, fashion, auto, însă sunt şi categorii care au crescut: laptopuri, monitoare, 
televizoare, alimente de bază, produse pentru curăţenia casei, produse pentru copii. Per 
total, vânzările sunt în creştere cu peste 10% faţă de o perioadă obişnuită. Un factor 
important este şi nivelul bun al stocului, am stat foarte aproape de producători şi am crescut 
nivelul stocului în momentul în care am văzut impactul în China” . Ținând cont de nivelul 
cifrei de afaceri EMAG, o creștere a vânzărilor cu peste 10 procente reprezintă valoric  
volume consistente, care denotă un succes remarcabil și pune compania pe lista scurtă a 
marilor câștigători financiari din perioada pandemică.  
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În contextul noutății situației, în economie și afaceri nemaiexistând un precedent care să fi 
dat șansa ajustării la niște proceduri din partea agenților economici, singurul atu al celor 
aflați la cârma destinelor companiilor românești a fost intuiția și viziunea. Iulian Stanciu se 
numără printre cei care au confirmat acest spirit vizionar și  în perioada instaurării unui haos 
generat de COVID.  Și în timp ce majoritatea nu intuiau care ar fi următorul pas, Emag a 
presupus corect că izolarea si restrângerea posibilităților de a ieși în magazine la 
cumpărături va duce clienții în online în număr atât de mare încât se vor epuiza stocurile. 
Deci a trecut imediat pe achiziții de stocuri pentru a nu se lăsa prins în capcana epuizării de 
disponibilități la depozitele whole-sale.  “Stocurile sunt mari, avem multă marfă pe drum, 
nu estimăm că vor fi probleme, chiar dacă durează mai mult producţia şi transportul.”  
Un alt aspect definitoriu intuit de omul de afaceri a fost cel al modalității de încasări din 
partea clienților care făceau achiziții pe EMAG.ro  Având în vedere riscul îmbolnăvirilor din 
manipularea de numerar, prin plățile ramburs la livrare, Stanciu a presupus corect că 
achizițiile vor fi achitate în procent mult mai mare cu forme bancare de plată, card online 
sau virament. A trebuit deci să optimizeze aceste forme de încasare prin negocieri cu băncile 
și îmbunătățirea platformelor sale de vânzări, ca și funcționalitate dar și securizare a 
tranzacțiilor. “Un element foarte important îl reprezintă creşterea plăţilor cu cardul. De la 
40% a crescut spre 60%, în Bucureşti este chiar 70%. Vom continua să recomandăm plata 
cu cardul, este cea mai sigură şi din punct de vedere securitate, dar şi din punct de vedere 
riscuri pentru sănătate (banii cash pot transmite virusul, conform Ministerului Sănătăţii).” 
Sumarizând impactul în comportamentului ulterior al clienților, Emag a identificat 3 trenduri 
majore care aveau să îi influențeze în mod direct: lucrul de acasă, școala online și alt tip de 
nevoi ale clienților în contextul pandemic. “Astfel, pentru lucrul de acasă şi învăţatul la 
distanţă au crescut vânzările la laptopuri, monitoare, desktopuri, tablete. Apoi au crescut 
vânzările la produsele pentru îngrijirea locuinţei, a consumabilelor zilnice, cum ar fi 
detergenţii, îngrijire personală dar şi televizoare.”  Împreună cu retailerul Mega Image, 
Emag era prezent în online cu un supermarket unde aveau să constate comportamente 
modificate ale clienților: “Comenzile pe eMAG Supermarket au crescut în ultima săptămână 
de 10 ori faţă de media zilnică şi ne aşteptăm la o evoluţie în continuă ascensiune în perioada 
următoare. Creşteri semnificative s-au înregistrat la alimentele şi produsele de bază: apă, 
mălai, zahăr, făină, alcool sanitar, lapte, ulei de floarea soarelui, drojdie uscată şi alcool 
sanitar. Pentru a ne adapta schimbărilor, am ajustat stocurile şi fluxurile astfel încât să 
livrăm rapid şi în siguranţă.”  Urmare a acestui nou tip de comportament, a fost nevoie rapid 
de decizii și intervenții:  “De la 20 de oameni alocaţi acestui proiect am suplimentat la 40, 
mai aducem încă 60 zilele următoare. Am extins programul, acum lucrăm non-stop la 
pregătirea comenzilor. Am modificat fluxurile de lucru pentru a creşte productivitatea 
angajaţilor. Suplimentăm numărul de maşini cu care se livrează cu 20. Pentru restul 
categoriilor, lucrăm foarte bine cu furnizorii şi companiile de curierat, s-au mobilizat şi 
adaptat la noul mod de lucru.“ a declat CEO-ul firmei.  
În concluzie, afacerea nu doar că nu a avut de suferit, dar mai important, s-a bucurat de o 
consistentă creștere grație unor factori de context dar și a poziționării corecte a firmei în 
raport cu ele. Toată această construcție însă era la rândul ei fluidă, influențabilă de 
propagarea noului virus inclusiv între angajații proprii. Menținerea afacerii în aria de 
profitabilitate și pe trend crescător nu implică doar să ai produsele corecte pe site, în cantități 
suficiente, să poti încasa la distanță și să livrezi la timp și în siguranță. Tot acest lanț al 
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desfășurării procesului se baza pe resursa de personal, cei peste 2000 de angajați care 
făceau lucrurile zilnic posibil. Managementul  corect al situației implica și protejarea 
acestora. Concret, Iulian Stanciu a enumerat în interviul acordat care sunt măsurile de 
protecție în prevenirea răspândirii noului Coronavirus în cadrul organizației sale și de aici 
mai departe, către clienții săi: “ Tuturor angajaţilor li se ia temperatura de 2 ori pe zi şi sunt 
întrebaţi dacă au avut contact cu vreo persoană declarată infectată sau întoarsă dintr-o zonă 
de risc. #Angajaţii poartă mănuşi şi măşti. # Toate spaţiile de lucru, de la aprovizionare la 
livrare, inclusiv maşini, sunt dezinfectate periodic. # Avem medic permanent şi li se prezintă 
angajaţilor măsurile şi recomandările oficiale care duc la prevenirea răspândirii. # În zonele 
comune avem dozatoare cu dezinfectanţi pe bază de alcool 80%. # Curierii igienizează 
consola easybox la fiecare alimentare. # Curierii poartă mască şi mănuşi, au fost instruiţi 
cum se pot proteja şi cum îi pot proteja pe cei din jur. # În anumite zone am suplimentat 
numărul de oameni şi angajăm constant zeci de oameni noi pe săptămână. Aprovizionarea 
se desfăşoară normal, livrările se desfăşoară normal. Vedem o schimbare masivă către plata 
cu cardul şi modalităţi de livrare fără contact: easybox şi livrare acasă, mai puţin showroom 
şi puncte de livrare.” . 
 
Surse: 
https://www.businessmagazin.ro/actualitate/care-este-impactul-covid-19-asupra-
businessului-emag-si-ce-masuri-si-19102756  
https://start-up.ro/coronavirus-iulian-stanciu-emag-schimbari-majore-pe-mai-multe-
paliere/  
https://www.zf.ro/business-hi-tech/criza-coronavirus-emag-cel-mare-retailer-online-
vanzarile-mari-10-fata-perioada-obisnuita-clientii-fug-cash-transmite-virusul-platesc-
masiv-cardul-comenzi-10-ori-mari-supermarket-boom-computere-tv-18993285  
https://www.gpec.ro/blog/situatia-actuala-din-ecommerce-ul-romanesc-in-contextul-
covid-19-iulian-stanciu  
https://www.zf.ro/business-hi-tech/iulian-stanciu-ceo-al-emag-am-crescut-peste-pragul-
de-5-mld-lei-in-2019-18728335  
 
 

2.2.4 ÎNTREPRINDEREA CU CEL MAI BUN IMPACT SOCIAL 

Social Impact Awards ia forma unui program educațional în inovare socială și de 
asemenea a unei competiții de idei adresate tinerilor care vor să aducă o modificare benefica 
și constructivă societății. Este un proiect cu reprezentare globală, care poate fi găsit sub 
forme locale în 17 țări de pe 3 continente. Si România se numără între țările în care acest 
proiect este prezent, cu o vechime respectabilă chiar, existând deja 8 ediții anterioare 
realizate de Social Innovation Solutions și Global Shapers Bucharest Hub, în parteneriat cu 
o companie majoră de talia Enel România, furnizor și distribuitor național de energie.  Citând 
de pe pagina de prezentare,  “Social Impact Award se adresează tinerilor care își doresc să 
schimbe probleme sociale curente într-un mod inovativ, inițiind proiecte sau chiar 
organizații. Ideile lor pot adresa diferite teme: sărăcie, sănătate, educație, mediu, energie, 
tehnologie și comunicații, drepturile omului, discriminare, etc. “ 



 
 
 
 
 
 

 

Pa
g 
38

 

Pentru ediția din acest an a concursului de idei din România 15 proiecte finaliste au fost 
reprezentate de echipe de tineri entuziaști și inventivi, axați să schimbe tiparele prin 
programele lor cu impact social în domeniul  educației, artei, sănătății mentale, a turismului, 
etc. Programul a vizat selecția până în luna iunie a acestor 15 finaliști, cele mai bune idei, 
urmând ca apoi aceștia să treacă printr-un așa numit interval de incubare până în luna 
octombrie când s-a desfășurat marea finală și au fost desemnate și premiate proiectele 
câștigătoare. Pe durata de incubație finaliștii SIA au avut acces la sesiuni individuale de 
coaching și mentoring, li s-au prezentat metode și procedee de lucru specifice 
antreprenoriatului social, au primit suport în înțelegerea priorităților și apoi a căilor de 
acțiune în vederea aducerii lor la îndeplinire.  
Miza acestui concurs SIA rezida în faptul că participanții au avut acces la o comunitate 
internațională de antreprenori sociali, erau răsplătiți cu premii în valoare totală de 5000 de 
euro și primeau mentorat din partea unor antreprenori sociali români cu experiență. Pe 1 
octombrie într-o locație din București, la Mercato Kultur, cele 15 echipe finaliste de tineri și-
au prezentat afacerile sociale în fața juriului format din Mircea Marza (ENEL România), Diana 
Certan (Fundația Concordia), Marta Ușurelu (Revista BIZ), Alexandru Ghiță (Educativa), 
Irina Ciocan-Stănescu (Grafitti PR) și Ciprian Stănescu (Social Innovation Solutions).  Anul 
acest competiția din România a avut 3 câștigători selectați din rândul celor 15 proiecte 
finaliste, dar și un premiu special denumit Votul Comunității, unde echipele finaliste 
realizează un scurt videoclip de prezentare pentru a strânge cât mai multe voturi din partea 
susținătorilor și pentru a-și valida ideile. Cea mai votată echipă va primi 500 de euro premiu, 
cu 3 zile înainte de deadline existând deja peste 7200 de voturi. (sursa aici ) 
2kids.ro, primul câștigător, este o platformă digitală a economiei circulare pentru produsele 
textile destinate copiilor. Sub dezideratul “de la copii pentru copii” tinerii inițiatori ai 
proiectului, pe nume Ioan Chirilă, Sarah Harvat, Mihaela Eftenie și Flaviu Mărincaș, pun 
bazele unui nou tip de modă circulară pentru copii, prin reutilizarea hainelor aplicând un 
sistem de schimb. Conform propriei prezentări la susținerea proiectului, “Industria textilă 
este a doua cea mai poluantă industrie din lume, după cea producătoare de petrol, în 
procesul de producție a unui singur tricou fiind utilizați 2750 litri de apă, necesarul de apă   
pentru un adult pe o durată de 2 ani.“ Astfel ei propun o platformă online de schimb a 
hainelor rămase prea mici pentru copiii fiecărei familii, pe principiul donației în sistem pentru 
a primi în schimb haine cu măsuri potrivite predate de alți copii. Tot conform calculelor din 
prezentarea lor, pentru fiecare astfel de schimb are loc o economie de 20 mii litri de apa 
necesari fabricării unei noi piese vestimentare, dar în același timp o economie personală a 
celor implicați în valoare medie de 20 euro unitate achiziționată. Inițiatorii proiectului au 
luat în calcul că în intervalul de vârstă 2-14 ani, pentru fiecare copil ar fi necesare 3-4 
schimburi în fiecare an . Citând aceeași prezentare din cadrul galei din luna octombrie, “ ..în 
România sunt 2,7 mil. de gospodării familiale, cu 1,08 copii în medie/gospodărie. Rata de 
penetrare a internetului în România este de 75%. Numărul mediu de articole de 
îmbrăcăminte folosite de un copil estimat: 25 bucăţi. Preţul unui articol de îmbrăcăminte 
second hand estimat: 25 lei“. 
Pe lângă tenta socială, 2kids.ro are și o valență de business, site-ul, sau platforma online 
unde are loc schimbul de îmbrăcăminte percepând un comision de tranzacție, estimat de 
antreprenori la o valoare între  75-100 lei/schimb. Astfel se poate asigura pentru un interval 
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de 3 ani de la investiție o rată de profitabilitate rezonabilă, plecând de la ipoteza unui număr 
mediu de 1400-1500 clienți anual, fiecare făcând 2-3 schimburi/an.  
 
BuchARTest este cel de-al doilea proiect câștigător în cadrul competiției, antreprenorii 
axându-se pe ideea de regenerare urbană prin picturi murale. Se are în vedere ținta de crea 
artă stradală, dar și închegarea unei comunități sau oferirea unei  forme alternative de 
educație.  
Ioana Ciuhan este antreprenoarea câștigătoare cu cel de-al treilea proiect, intitulat Iele 
Sânziene, absorbante intime reutilizabile ce reprezintă o alternativă eco-friendly și 
sănătoasă la cele de unică folosință existente la acest moment pe piață. 
A existat după cum am menționat anterior si Votul Comunității, un premiu special acordat 
pe baza sprijinului publicului larg, care la aceasta ediție a intervenit cu 9369 astfel de voturi. 
Echipa Psinapsa și-a adjudecat simpatia publicului, ea  își propune să vină în sprijinul 
adolescenților cu instrumentele necesare prin care aceştia să recunoască, sa înțeleagă și să 
gestioneze mai bine provocările de sănătate mintală. Echipa crede că e important să vedem 
şi să recunoaştem nevoile adolescentului, apoi să venim cu instrumente potrivite care să-l 
ajute să devină un adult sănătos, autonom.  
 
Surse: 
https://romania.socialimpactaward.net/author/andreeanedu/  
https://www.revistabiz.ro/cine-sunt-antreprenorii-sociali-de-maine/  
https://www.2kids.ro/  , https://www.youtube.com/watch?v=ECln4fozABg&t=1s  
https://www.banatulazi.ro/castigatorii-social-impact-award-romania-2020-2kids-ro-
buchartest-iele-
sanziene/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=castigatorii-social-impact-
award-romania-2020-2kids-ro-buchartest-iele-sanziene  
https://www.forbes.ro/15-finalisti-cu-idei-de-afaceri-sociale-au-intrat-incubatorul-social-
impact-award-2020-170823  
https://www.startupcafe.ro/idei-antreprenori/afaceri-sociale-social-impact-award.htm  
 

2.2.5 CEL MAI MARE IMPACT DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

Dezvoltarea durabilă, cel mai ades denumită cu termenul de dezvoltare sustenabilă sau pe 
scurt sustenabilitate, a devenit în perioada ultimelor decenii și ani o preocupare care s-a 
transferat de la nivel mărunt de individ la nivel de grup, organizații și societăți. Ritmul 
galopant al dezvoltării economice a pus presiune enormă pe resursele utilizate, ducând la 
dezechilibre majore, unele sesizate deja, manifestate violent la nivel de procese și fenomene 
naturale sau sociale, altele încă latente dar care ascund erupții incontrolabile în viitoare 
manifestări cu moment incert. Sistemele se află la acest moment în profunde stări de 
dezechilibru, în care consumul duce la utilizări masive de resurse, simultan cu emisia unor 
produși reziduali nocivi, artificiali și imposibil de reintegrat în componentele de mediu. 
Activiști sub forma individuală, fundații , organizații sau societăți au început să militeze 
pentru contracararea efectelor acestei stări de fapt, începând cu conștientizarea publică a 
situației și până la luarea de măsuri efective pentru readucerea unui echilibru. A apărut 
astfel sintagma de dezvoltare durabilă, sustenabilă, ca și un compromis între faptul ca 
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avansul economic și social nu poate fi oprit, este și necesar să fie așa, și condiția ca acest 
progres să se întâmple în anumite condiții, ținând cont de anumite criterii care să facă 
procesul viabil pe durată lungă de timp.  
Ernst & Young este una dintre cele mai mari companii de consultanță financiară și audit din 
lume, cu 284.000 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 
36,4 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2019. Preocuparea lor majoră este 
printre altele influențarea clienților în sensul conștientizării de mediu si dezvoltare durabilă. 
Conform unui studiu realizat de filiala din România a acestei corporații în august 2020, ei 
afirmă că rolul pe care îl are sustenabilitatea în strategia de dezvoltare a companiilor începe 
să devină tot mai bine definit la nivelul managementului, fie că este vorba de gestionarea 
impactului general pe care îl are activitatea companiei, fie despre crearea de valoare pe 
termen lung pentru părțile interesate. Publicația Green Report studiază fenomenul la nivel 
de țară:  “Odată cu introducerea legislației privind protejarea mediului, siguranța și protecția 
angajaților și a comunităților, precum și obligativitatea raportării nefinanciare, conceptul de 
sustenabilitate a devenit din ce în ce mai popular, în ton cu dialogul purtat la nivel global pe 
tema dezvoltării sustenabile. “ 

Următorul pas a fost realizarea unor clasamente în care companiile dintr-un anumit 
areal, zona, regiune, țară, spațiu economic, etc., sunt clasificate după un criteriu denumit 
Corporate Social Responsability CSR. The Azores este o agenție internațională recunoscută 
și de prestigiu care își asumă raportări CSR la nivel global, în prezent cu filială de 
reprezentare și în România. Lor li se datorează un raport anual de tip clasament al 
companiilor din România funcție de sustenabilitatea afacerii. Romania CSR INDEX a avut în 
anul 2019 cea de 4-a ediție deja, studiul fiind dezvoltat de cei de la The Azores –Romania, 
incluzând o analiză complexă cu 10 categorii, evaluând companiile din România  conform 
unor parametri internaționali. Marele câștigător pentru anul 2019 la categoria celei mai 
sustenabile afaceri din România este Kaufland Romania, lanț de hipermarketuri parte a 
grupului omonim din Germania. Mai mult decât atât, Kaufland își reînnoiește prezența pe 
podium, având în vedere că și anul precedent (2018) a fost în postura de câștigător, deci 
aici deja vorbim de o preocupare susținută pentru ideea de dezvoltare durabilă în afaceri. 
În luna iulie 2019 a avut loc acordarea titlului obținut în cadrul unui eveniment de tip 
conferință organizat de The Azores România sub egida Best Practices in Romanian CSR, dată 
la care Kaufland Romania a primit distincția Gold Level.   
Categoriile care stau la baza distincției ”Cea mai sustenabilă companie din România” sunt: 
guvernanța corporativă, diversitatea, impactul economic, mediul înconjurător, drepturile 
omului și politica anti-corupție, angajați, marketing, investiții în comunitate și lanțul de 
aprovizionare. Analizând toate aceste criterii câștigătorii au reușit obținerea unui punctaj de 
98 din 100 posibile, o performanță demnă de respectul și atenția tuturor.   
Kaufland România a organizat proiectul Let.s Go Green, cea mai ampla acțiune la nivel 
național de educație ecologică, un proiect pentru elevi, profesori și părinți, care au fost 
invitați să identifice modalități concrete de comportament responsabil față de mediu.  
Simultan, firma a publicat Raportul de Sustenabilitate Kaufland România sub numele Cu 
România, pentru România. Acest raport este unul anual și analizează activitatea companiei 
în ceea ce privește dezvoltarea angajaților, a unui mediu de lucru corect, strategia de 
sustenabilitate, contribuția în cadrul comunităților, investițiile în lanțul de aprovizionare, 
etică sau protecția mediului – și oferă informații privind performanța companiei din 
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perspectiva dezvoltării sustenabile, alături de obiectivele asumate pentru următorul an 
financiar. Ducând nivelul de implicare dincolo de granițele țării, Kaufland România și-a 
asumat să ia măsuri și să implementeze proiecte care contribuie la realizarea Obiectivelor 
ONU de Dezvoltare Durabilă (generic găsite sub numele de Global Compact), care abordează 
cele mai presante probleme ale planetei, de la eradicarea sărăciei, îmbunătățirea sănătății 
și a educației, creșterea sustenabilității urbane și până la susținerea principiilor de 
guvernanță recomandate de ONU în domeniul drepturilor omului, anti-corupție, protecția 
mediului și practici de lucru sustenabile. 
Odată cu obținerea acestui titlu compania a fost prezentă cu un punct de vedere oferit de 
Valer Hancaș, director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România. ,,Cu 
această ocazie, lansez o invitație deschisă întregului mediu de afaceri de a se alătura acestui 
efort al raportării de sustenabilitate conform standardelor internaționale. Este nevoie de 
implicarea tuturor companiilor pentru a putea face diferența: problemele și obiectivele de 
mediu, de dezvoltare socială și economică ne privesc pe toți. Ne concentrăm să fim buni 
fiecare în parte, dar numai împreună putem avea un impact semnificativ. Companiile au un 
rol esențial în generarea schimbării”, (sursa aici ). Iată deci cum un tip de comportament 
pozitiv și constructiv sub aspectul dezvoltării durabile se cere a fi imitat sub forma unei 
provocări lansate de Kaufland România. Raportările de sustenabilitate realizate după 
standarde internaționale implică eforturi de planificare și punere în aplicare , implicit costuri 
financiare care trebuiesc făcute pentru a pune toți participanții mediului de afaceri în același 
plan, respectând aceleași condiții de dezvoltare. Un alt aspect important desprins din 
interviul cu domnul Valer Hancaș este sublinierea faptului ca schimbarea este covârșitor 
influențată de implicarea companiilor, datorită volumelor consistente de trafic în ce privește 
resursele de mediu și a deșeurilor poluante rezultate.  
Comportamentul sustenabil poate fi dedus și din acțiuni de business cum ar fi procesul de 
aprovizionare din areale restrânse piețelor de desfacere, comercializare către consumatori. 
Astfel se economisesc resurseimportante de transport și în egală măsură sunt întărite 
comunitățile locale. Kaufland România s-a implicat activ în acest sens prin utilizarea de 
furnizori autohtoni in proporție foarte mare. Domnul Valer Hancaș ne spune “Peste 85% 
dintre furnizorii Kaufland sunt din România, iar procentul creşte de la an la an. Românii sunt 
interesaţi să consume local. “ Preocuparea pentru acest subiect nu este de scurtă durată, 
existând o anumită evoluție în timp, încurajată de hipermarket „În ultimii cinci ani, acest 
număr a crescut constant, cifre importante înregistrându-se, de exemplu, în 2017, când am 
depăşit procentul de 77% colaboratori locali. De atunci, am continuat să adăugăm peste 
cinci procente, iar astăzi ne bucurăm să fim printre retailerii care au înţeles acest trend local 
de consum şi care lucrează îndeaproape cu cooperativele agricole, cu mici întreprinzători 
din România, pentru categoriile de legume-fructe, carne de porc, brânzeturi şi mult alte 
specialităţi tradiţionale, pe care le-am reunit în marca proprie K-Vreau din România, prima 
marcă făcută exclusiv cu producători locali“. 
Poziția și nivelul de implicare în subiect a fost în egală măsură susținută de domnul Marco 
Hobl, director general Kaufland Romania, prin declarațiile de conținut din cadrul 
Raportului de Sustenabilitate : “Ne măsurăm evoluția prin contribuția pe care o aducem la 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, care urmăresc rezolvarea celor mai 
presante probleme ale planetei, de la eradicarea sărăciei până la îmbunătățirea sănătății și 
educației sau pentru a face orașele mai sustenabile. Susținem principiile de guvernanță 
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recomandate de UN Global Compact referitoare la drepturile omului, anticorupție, protecția 
mediului și practici de lucru sustenabile.“ Iată deci descris asocierea cu obiectivele 
Organizației Națiunilor Unite, chiar dacă proiectul de business al hipermarketului aparține 
unui domeniu economic comercial, ancorat de un spațiu economic restrâns cum este cel al 
României.    
“În spatele fiecărei companii de succes se află angajați de top. Să avem grijă de cei din jur 
înseamnă și atenție față de angajații companiei.“ De aceea, creștem an de an salariile și 
actualizăm pachetul de beneficii. Prin această declarație directorul general subliniază cel mai 
valoros activ al oricărei afaceri, anume resursa umană. Fără acest element funcțional la 
nivel de performanță nu este posibilă reprezentarea afacerii la nivel de performanță.  
Preocuparea pentru oameni este dublata de preocuparea pentru mediul înconjurător, în 
acest sens Kaufland filtrând toate procesele activității sale de rutină prin prisma efectului 
generat și a dezvoltării sustenabile în timp. Raportul lor anual de sustenabilitate este 
considerat conform domnului Hobl un martor al nivelului de dezvoltare al companiei. “ 
Scopul nostru este să ne desfășurăm activitatea având grijă de oameni și de mediul 
înconjurător. De modul cum reușim să atingem acest obiectiv va depinde viitorul afacerii 
noastre. De aceea credem că fiecare proces de lucru din compania noastră trebuie trecut 
prin filtrul impactului avut și printr-o lupă a sustenabilității. Sustenabilitatea este esențială 
pentru modul în care ne creionăm strategia atât la nivel de grup cât și la nivelul României. 
Raportul nostru de sustenabilitate, un demers anual absolut necesar, este martorul 
dezvoltării noastre pe măsură ce continuăm să oferim servicii, produse și susținerea de care 
comunitățile au nevoie pentru a evolua pe termen lung.“ 
 
Surse: 
https://www.green-report.ro/studiu-ey-romania-sustenabilitatea-va-juca-un-rol-
important-in-redresarea-companiilor/  
https://www.europafm.ro/kaufland-cea-mai-responsabila-firma-din-romania-conform-
studiului-romania-csr-index/  
https://www.revista-piata.ro/lazi/la-zi/item/14782-kaufland-si-coca-cola-hbc-sunt-cele-
mai-sustenabile-companii-din-romania-conform-csr-index-2019  
https://www.capital.ro/lovitura-pentru-marii-rivali-cine-a-primit-titlul-de-cea-mai-
sustenabila-companie-din-romania.html  
https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_MarketingDocument/rum/84/13/Asset_4988
413.pdf  
https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_MarketingDocument/rum/92/50/Asset_6839
250.pdf  
https://despre.kaufland.ro/presa/comunicate-de-presa/presse-
detail.y=2019.m=07.n=csr-index-2019.html  
https://www.zf.ro/companii/valer-hancas-kaufland-peste-85-dintre-furnizorii-kaufland-
sunt-din-19365742 
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Capitolul 3 Pedigree de Antreprenor  

3.1. Ce înseamnă antreprenor în zilele noastre? 

3.1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI 
Începutul demersului de a creiona noțiunea de antreprenor trebuie să plece de la definirea 
acestuia după cum este descris în dicționarele de limbă: „persoană care conduce o 
antrepriză”(DEX, 2009).  
Dat fiind că accepțiunea generală conform dicționarului nespecializat este orientativă, de 
cadru formal, este necesar să investigăm valențele sale în context specific economic. 
Ajungem astfel la accepțiunile sale moderne, cum ar fi definirea dată de Wikipedia, care 
duce termenul spre dezideratul de concept: „ În sensul modern al economiei de piață, un 
antreprenor este un agent economic care adoptă un comportament activ și novator, care 
acceptă deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi. În acest sens, un număr 
semnificativ de societăți acordă o mare atenție și recunoaștere antreprenorilor, în mare 
parte și datorită aportului pe care îl aduc aceștia la evoluția mediului antreprenorial și a 
influenței pe care o au asupra indicatorilor macroeconomici.” Aceasta este o descriere mult 
mai completă și complexă în același timp, care ne definește termenul sub forma la care este 
uzitat ca și referință în textele zilelor noastre, despre firme sau persoane în cadrul firmelor 
care se lansează în proiecte economice ce aduc inovație, într-un context asumat și cu 
influență asupra mediului economic în care activează.  
În cadrul textelor de natură economică, există mai multe utilizări ale termenului de 
antreprenor. Spre exemplu, business-academy.ro ne spune că „Un antreprenor sau 
o antreprenoare este persoana care dorește să își realizeze ideile de afaceri. Aceste idei se 
bazează întotdeauna pe cunoștințe semnificative și detaliate despre anumite industrii și 
piețe, despre nevoile clienților, tehnologie, distribuție și metode de vânzare. Antreprenorul 
este persoana care reușește să își conducă cu succes propria afacere.” Remarcăm aici 
asocierea mai degrabă cu persoana decât cu o instituție, firmă sau organizație, se lasă pe 
dinafară noțiunea de aport inovativ pentru a sublinia bagajul informațional necesar pentru 
valorificarea ideii de afaceri.  
Alții însă, cum ar fi site-ul viatadefreelancer.ro nu vor să lase deoparte necesitatea 
caracterului intreprid, inovativ: „Unul dintre principalele avantaje ale unui antreprenor este 
faptul că este întreprinzător, că are idei și vrea să aibă succes într-un proiect doar al său. 
Antreprenorii se concentrează pe demararea și dezvoltarea afacerilor lor cu scopul de a crea 
o nouă piață.” 
Mult mai pragmatic și mai concis, Micul Business descrie noțiunea drept „persoana care 
dezvoltă o afacere de antreprenoriat, asumându-și în acest sens anumite riscuri, cu scopul 
de a obține profit din activitatea pe care o desfășoară.”  
O companie românească de IT a reușit să treacă de ambiguitatea asocierii antreprenorului 
cu o persoană, un grup de persoane, o organizație, o persoană din cadrul unei organizații, 
etc, și în pagina lor de prezentare au insistat pe noțiunea de antreprenoriat în detrimentul 
celei de antreprenor: „Antreprenoriatul este un proces prin care indivizii și grupurile 
colectează împreună un set unic de resurse pentru a crea valoare și a explora oportunitățile 
existente în mediul înconjurător. ... Antreprenoriatul este, mai presus de toate, o atitudine 
care se transformă într-un comportament.” 
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3.1.2. VALENȚELE CONCEPTULUI 
Pentru a ieși din sfera teoretizării termenului, vrem să trecem acum la valențele de concept 
ale noțiunii de antreprenor. Persoană sau firmă, ce înseamnă concret să fii antreprenor, de 
ce calități ai nevoie, ce acțiuni trebuie să desfățori, cum îți câștigi statutul sau denumirea 
de antreprenor? 
Marius Ghenea este un nume de marcă în peisajul economic actual la nivel de țară și în 
afara granițelor sale. Considerat a fi un om de afaceri de top de către Forbes România, și-a 
câștigat respectul prin afacerile de succes pe care le-a dezvoltat dar și prin prezența în 
mass-media, de exemplu într-unul dintre cele mai apreciate show-uri de televiziune pe teme 
de antreprenoriat, este vorba de Arena Leilor. Conform paginii proprii de prezentare, domnul 
Ghenea este „partener în cadrul fondului de Venture Capital Catalyst Romania (3TS Capital 
Partners), antreprenor în serie și business-angel cu investiții de succes în Europa de Est, 
Marius Ghenea se află în topul oamenilor de afaceri conform Forbes Romania. Co-fondator 
al Venture Connect, o platformă de suport pentru antreprenori de tech start-up și investitori, 
el s-a implicat în multe activități educaționale, fiind profesor de Antreprenoriat, Inovatie si 
New Business Ventures in cadrul Maastricht School of Management, programul Executive 
MBA, de asemenea a fost co-organizator al School for Startups Romania, prima școală de 
antreprenoriat din sud-estul Europei și este unul dintre fondatorii programului BusinessDrive 
pentru antreprenori si manageri.” De asemenea, lucru absolut remarcabil, Marius Ghenea 
este autorul primei cărți românești de antreprenoriat intitulată „Drumul de la Idei către 
Oportunități și Succes în Afaceri.” Nu există deci persoană mai potrivită care să ne rezume 
în mod avizat și experimentat care crede domnia sa că sunt cerințele și elementele definitorii 
ale unui antreprenor. Regăsim astfel în pagina sa ceea ce a definit ca fiind  calitățile unui  
antreprenor: 
„1. Viziune: prima și poate cea mai importantă calitate a unui antreprenor este aceea de a 
fi vizionar 
2. Inteligență și creativitate: un antreprenor de mare succes este cel care are un nivel cât 
mai ridicat de inteligență emoțională 
3. Cunoașterea domeniului de activitate 
4. Perseverență și determinare;  
5. Charisma și persuasiune: un antreprenor te captivează atunci când iți vorbește despre 
afacerea lui, și reușește sa îi convingă pe cei din jur   
6. Responsabilitate  
7. Decision-maker (să fie o persoană care ia decizii rapid și eficient)   
8. Problem-solver: niciodată un bun antreprenor nu vine să prezinte probleme, ci soluții   
9. Gut-feeling (fler antreprenorial)   
10. Gândire pozitivã 
11. Pasiune pentru propria afacere 
12. Etică personală 
13. Încredere în oameni (Ghenea, 2016) 
 
În forme apropiate de exprimare am regăsit și alte prezentări online care au scos liste cu 
peste șase calități necesare unui antreprenor, nefăcând altceva decât sa enumere în reluare, 
cu foarte puține variațiuni, elementele deja descrise de domnul Ghenea. Astfel de exemple 
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ar fi Bussines-Education cu listă de 10 calități, Idei de Afaceri cu 6 calități, TopHabit cu 7 
calități.   
 
Lorand Soarez Szasz face parte dintr-o categorie nouă de personalități de tipul 
formatorilor, îndrumătorilor, sau, utilizând termen preluat din limba engleză, „business-
coach”, antrenorilor de afaceri. Conform paginii proprii de internet, domnul Soarez se 
definește ca fiind unul dintre cei mai apreciați experți în creșterea accelearată a firmelor din 
România. Scopul declarat este de a determina antreprenorii să se reîndrăgostească de 
afacerea lor, sau să insufle tinerilor puterea de a transforma o pasiune într-o afacere 
profitabilă. Fondator al cubului de business „networking bizz.club”, cel mai reprezentativ de 
acest fel din Transilvania, Lorand Soarez este și singurul român co-autor al unei cărți 
publicate împreună cu cunoscutul antreprenor și trainer canadian Brian Tracy.  Cărțile 
publicate abordează susținut ideea de conștientizare și creștere antreprenorială („De la 
grădinar la business coach” , „Primii 12 ani în propria afacere” ,  ,,Grăunțe pentru succes" - 
co-autor alături de Diana Crișan,  ,,Inspirație pe plus" - co-autor alături de Dacian Pășcuță,  
,,Online de simplu" - co-autor alături de Simina Poroșnicu, ,,Drumul tău către succes" - co-
autor alături de Brian Tracy ). Într-un interviu video, domnul Soarez denumește succint și 
motivează 3 coordonate majore care ar fi suficiente în definirea unui antreprenor de succes:  
1.Abilitatea de adaptare  
2.Capacitatea de creștere  
3. Asumarea responsabilității 
 
Alături de cei doi reprezentanți de marcă de business-coaching citați mai sus, mai putem 
găsi un număr consistent de personalități care în urma propriilor studii și experiențe își 
exprimă opinia și definițiile pentru noțiunea de antreprenor și antreprenoriat.  În materialul 
nostru am utilizat o serie de exemple de afaceri și întreprinzători care le-au inițiat care 
prezintă caracteristici comune, le-am evidențiat și în ceea ce urmează le vom aborda într-o 
privire paralelă, în oglindă, cu caracteristicile considerate definitorii de către dicționarele de 
specialitate sau antrenorii de business. 
Cel mai pregnant am resimțit în exemplele afacerilor descrise de noi caracteristica de 
adaptabilitate. Poate și contextul a fost de așa natură, dat fiind perioada studiată care se 
suprapune pe una dintre cele mai provocatoare intervale din toate punctele de vedere, 
inclusiv al vieții economice. În linii mari, datorită modificărilor majore impuse de restricțiile 
pandemice, toate afacerile exemplificate de noi, de la firmele din zona HORECA cu un trecut 
și fundații solide (City Grill, Taverna Racilor, McDonalds, KFC, Taco Bell, PizzaHut), la cele 
aflate la început de drum (Savori Ardelenești, Batonash, Ela Bistro, L Amande, Tarta Ta, 
etc), toți au fost nevoiți de context să dea dovadă de adaptabilitate. Ei au înțeles că a apărut 
un nou context în care desfășurarea afacerilor lor după tiparele pe care le știau și care s-au 
dovedit practicabile și profitabile anterior nu mai este posibilă. Prin urmare era nevoie de o 
regândire din mers, o adaptarea a afacerii la noile condiții ale pieței.  Astfel și-au regândit 
meniurile pentru prezentare online, și au studiat unde anume și cum trebuie promovate 
online pentru a ajunge în atenția consumatorilor targhetați. Au trebuit să își creeze propriile 
platforme de vânzări sau să se înscrie pe platforme deja existente, în parteneriat cu firme 
de livrări. Au trebuit să își ajusteze programul de lucru, necesarul de personal, stocurile, 
cerințele de calitate și siguranță sanitară. Toate acestea au constituit provocări care în ultimă 
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instanță nu au făcut decât să pună în lumină caracterul versatil și adaptiv al fiecărui 
întreprinzător.  
Apoi, notăm ca și element comun în afacerile exemplificate de noi orientarea spre tradițional, 
ecologic, natural, sănătos. Ce spune asta despre antreprenorii în cauză? În primul rând am 
nota responsabilitatea. Aportul pozitiv pentru o viață cu alimentație sănătoasă, de re-
echilibrare a balanței exceselor anterioare când artificialul și chimizarea au pus stăpânire pe 
tot ce înseamnă produsele de alimentație comercializate. O întoarcere spre tradițional are 
efecte pozitive prin prisma nostalgiei pentru gusturile de altădată, dar și prin continuarea 
unor rețete sau produse care au fost vremelnic căzute în uitare: afacerea Granița Urbană 
exact la acest lucru se referea, anume revenirea la dulceața de Comănești, brânza de Cund, 
muștarul de Tecuci, vinurile de Dealu Mare, etc. Astfel, pe lângă nota de responsabilitate, 
putem adăuga flerul antreprenorial care mizează pe renașterea unor mărci cu potențial care 
pentru o vreme au dispărut din atenția consumatorilor după ce nu au mai apărut pe rafturi.  
Caracterul vizionar al fiecărui antreprenor exemplificat de noi rezidă în planurile de extensie 
teritorială a afacerii respectiv de diversificare a plajei de produse comercializate. Savori 
Ardelenești a început cu sucuri de mere și s-a extins cu fructe confiate si uleiuri esențiale, 
Batonash a venit cu arome noi, Pâinica de Dimineață trecea și la checuri si prăjituri, Granița 
Urbană voia propria linie de producție dar și cursuri de gătit. Despre arealul de desfacere, 
creșterea acestuia era țintă comună pentru toți cei studiați, ca și o conștientizare a felului 
cum afacerea lor ia amploare valoric.  
Buna cunoaștere a domeniului de activitate nu a fost în toate exemplele noastre o condiție 
sine-qua-non pentru demararea afacerilor: în afacerea aprozar Anavrin, cei trei tineri 
antreprenori veneau din domenii total diferite, filosofia sau contabilitatea. La fel doamna 
Laura Grădinaru era angajată a unei bănci pe domeniul financiar înainte să devină 
antreprenoare a afacerii proprii cu tăiței colorați. Coșurile cu fructe livrate de promotoarea 
afacerii Mr Ursy s-au dovedit de real succes deși inițiatoarea urmase cursuri de 
electrotehnică. Investitoarea Daniela Alecse lucra în domeniul asigurărilor înainte să 
deschidă cofetăria L*Amande cu produse fără gluten. În toate exemplele de mai sus 
începuturile afacerilor nu s-au bazat deloc pe o profundă cunoaștere a domeniului de 
activitate de către antreprenorii investitori. Totuși, această cunoaștere nu a putut fi lăsată 
deoparte, ei au trebuit să se adapteze, să învețe și să devină buni cunoscători ai domeniului 
în scurt timp după pornirea afacerii.  
Determinarea și stăruința sunt calități vitale ale unui antreprenor. Fiecare dintre afacerile 
citate a avut momente de cumpănă, când toate ușile păreau închise și alternativele păreau 
a se fi epuizat. Eșecul unui produs nou cu rezultate mai slabe decât investițiile în realizarea 
lui, refuzul unei finanțări (Lăptăria cu Caimac), inerentele probleme financiare, răsturnările 
de situație generate de pandemie sau apariția unor probleme de natură personală, familială, 
de relații cu ceilalți asociați sau parteneri de afaceri, pot duce la rupturi de ritm și eșecul 
afacerii. De aceea capacitatea de a trece peste aceste greutăți este definitorie pentru succes.  
Pragmatismul și ancorarea în realitatea situației sunt foarte bine exemplificate prin acțiunile 
referitor la nivelul investiției și al gradului de îndatorare în cazul creditelor, respectiv prin 
dimensionarea corectă a valorii de început a afacerii: număr de angajați, nivel de producție, 
etc. În exemplele noastre afacerile startup erau valoric sub 100 000 euro, chiar și în 
condițiile unei co-finanțări, iar pentru angajați se pleca de la implicarea propriu zisă a 
antreprenorilor, urmând apoi implicarea familiei și în final recrutări din extern.  
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3.2 Ce înseamnă un antreprenor vizionar? 

3.2.1 VIZIUNEA CA ȘI CARACTERISTICĂ / COMPETENȚĂ UMANĂ  
Din nou, punctul de plecare este la definiția termenului (viziune) așa cum apare în 
dicționare: “percepție vizuală; imagine, reprezentare; p. ext. Previziune, mod de a vedea, 
de a concepe sau de a considera lucrurile; părere, opinie” (DEX, 2009). Deoarece modul 
general explicativ nu se apropie de sensul pe care noi îl căutăm, doar ne oferă o bază pe 
care să construim explicația noțiunii de vizionar ca și atribut sau calitate a unei persoane, 
ne îndreptăm atenția spre cum e definită această caracteristică: „care se lasă antrenat de 
vise, de idealuri (irealizabile); care prevede, prevestește evenimentele viitoare” (DEX, 
2009). Dicționarul limbii române ridică o paranteză limitativă pentru ceea ce ne dorim noi 
din explicația termenului de vizionar, anume faptul că visele și idealurile persoanei care se 
lasă antrenată în efortul de a le realiza sunt de fapt irealizabile. Pune accent deci pe tipul 
fantastic, fantezist, nerealist al țintei.  
 
3.2.2 DOMENII DE APLICABILITATE A VIZIUNII 
Atributul de a fi vizionar este întâlnit de-a lungul întregului parcurs istoric al omenirii: 
vizionari au fost primii oameni care au înțeles utilitatea focului și modul de a-l controla și 
folosi, sau cei care au îmblânzit caii pentru a putea parcurge distanțe mari mai repede, cei 
care au inventat roata sau au construit piramidele. Vizionari au fost cei care au produs 
curentul electric, au reușit comunicarea la mare distanță prin intermediul telegrafului sau 
care au inventat primul aparat de zbor.  
Vizionari sunt și în zilele noastre toți cei care scriu linii de cod din care rezultă aplicații ce 
rulează pe telefoanele noastre smartphone, sau cei care construiesc poduri și viaducte, cei 
care se ocupă zilnic de educația noilor generații sau cei care inventează noi modalități de 
manifestare artistic culturală. Pe lângă palierul de timp istoric vast, de la începuturile 
omenirii până în prezent, atributul de vizionar a fost și este întâlnit într-o paletă infinit de 
vastă de domenii ale existenței noastre, de la traiul de zi cu zi, până la industrie, agricultură, 
artă, educație, sănătate publică, legislație, politică, etc.  
 
3.2.3 VIZIUNEA ÎN DOMENIUL ECONOMIC 
Aspectul  aplicabilității termenului “viziune” în economie este cel care ne interesează pe noi, 
mai precis asocierea acestei noțiuni cu cea de antreprenor.  
În antreprenoriat, noțiunea de vizionar nu este acceptabil a fi privită cu îndoială în ce 
privește șansa îndeplinirii obiectivelor. Marius Ghenea, citat anterior, a pus atributul de 
vizionar drept primul și cel mai important atribut al unui antreprenor. Și el elimină orice 
legătura suprarealistă, din domeniul fantasticului sau irealizabilului: „Este important de 
precizat ca un antreprenor vizionar nu este însă un magician cu un glob de cristal care sa 
aibă „viziuni” despre orice: în general, viziunea lui este focalizata pe planul sau de afaceri si 
pe activitatea pe care o desfășoară. În antreprenoriat viziunea este mai degrabă capacitatea 
de a vedea lucrurile puțin înaintea celorlalți” (Ghenea, 2016). De altfel acest atribut de a 
vedea lucrurile puțin înaintea celorlalți este preluat și de alte pagini, cum ar fi 
elitaromaniei.ro, un site care ne prezintă personalități de marcă din diverse zone de 
activitate ale României actuale. Aici un tânăr pe nume Rareș Manolache este descris drept 
antreprenor vizionar deoarece „iubește să schimbe lumea. Crede în puterea schimbării și 
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consideră că un lucru bine făcut este acela pe care îl faci tu, în care investești propriile 
viziuni, experiențe și pe care îl modelezi cumva după chipul și gândurile tale.” Tânărul nostru 
își dorește să  aducă schimbări sistemului educațional din România, dar și în mentalitățile 
oamenilor pentru a se adapta mai ușor la diferențele de percepție între generații. Pentru a 
continua seria de exemplificări, pagina de internet portalmanagement.ro îl descrie pe CEO-
ul companiei ORACLE, Larry Ellison, drept un antreprenor vizionar.  Ajuns între timp între 
primele 10 cele mai influente personalități din industria globală de IT, respectiv între primii 
5 cei mai bogați oameni de pe glob, omul de afaceri este atribuit cu noțiunea pe care noi o 
studiem având în fundal o serie de motivații: în primul rând pentru că era un inventator încă 
de tânăr, fiind cel care a construit baze de date utilizate de calculatoare de pe când se afla 
pe băncile școlii. Apoi a fost considerat vizionar deoarece a avut puterea de a renunța la 
studiile universitare (la fel ca Bill Gates, Steve Jobs sau Michael Dell), pentru a-și face un 
destin de succes în Silicon Valley, polul inovației globale în materie de tehnologia informației.  
Perseverența în ducerea unui plan la bun sfârșit, fără a te opri până nu reușești, apoi 
competitivitatea pentru a-ți demonstra superioritatea în raport cu ceilalți sunt idealurile de 
antreprenor de succes conform președintelui ORACLE.  
 
După ce am analizat cum văd alții un antreprenor vizionar, să urmărim și exemplele de 
afaceri date de noi pentru a extrage ce credem noi că este remarcabil la acestea. Companiile 
Dedeman si Autonom dau dovadă de un antreprenoriat vizionar atunci când au curajul de a 
ieși din sfera lor de expertiză și se lansează în plasamente din domeniul imobiliarelor, cu o 
motivație justă bineînțeles, aceea de a se proteja de eventuale declinuri ce ar putea afecta 
doar anumite ramuri ale economiei. Fast-food-urile McDonalds, KFC, PizzaHut sau Taco Bell 
sunt duse pe calea antreprenoriatului vizionar atunci când transferă restaurația prestată de 
ei în domeniul livrărilor la domiciliul consumatorilor atunci când le sunt închise locațiile din 
motive pandemice. Deschid deci noi paliere de deservire a unei cereri de mâncare tip 
fastfood din partea consumatorilor. Micile afaceri tinere pot fi impuse și menținute pe piață 
doar dacă au în spate antreprenori vizionari: Laura Grădinaru cu tăițeii colorați, diferiți de 
ai celorlalți, Ela Bistro care spre diferență de ceilalți livratori de mâncare la domiciliu are 
grijă de ca meniurile să fie dietetice sau perfect echilibrate nutrițional, antreprenorii de la 
Anavrin îți aduc prospețimea fructelor și legumelor din piață la ușa casei tale, cei de la 
FoodKit iti aduc mâncărurile pregătite doar să le fierbi și să devii astfel propriul bucătar, 
doamna Daniela Alecse deschide o oportunitate de a consuma dulce și pentru persoanele cu 
intoleranță la gluten în cadrul cofetăriei L Amande. Toți acești vizionari caută și descoperă 
nișe de clientelă care înaintea apariției lor nu aveau produse sau servicii dedicate.  
Tot în linia vizionarilor se încadrează și așa numita companie sau afacere unicorn din IT-ul 
românesc, FintechOS, deoarece antreprenorul din spatele ei își fixează drept țintă sistemul 
său de operare instalat pe stațiile de lucru ale tuturor instituțiilor financiar bancare, la nivel 
global. Adaptarea unui produs propriu care să se potrivească atât de bine tuturor băncilor 
si firmelor de asigurări din lume încât să fie universal acceptat și dorit pentru utilizare este 
într-adevăr senzațional.  
Vizionari au fost și cei de la Lăptăria cu Caimac atunci când au lăsat calea bătătorită a 
pasteurizării laptelui la temperaturi înalte ce ducea la distrugerea proprietăților sale nutritiv 
sănătoase, gândind și punând în aplicare o nouă tehnologie, dar nu în ultimul rând și o nouă 
prezentare, în ambalaje de sticlă.  
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Iulian Stanciu, CEO-ul eMag a fost vizionar atunci când a preluat managementul firmei în 
2009, întrezărind potențialul de succes în viitor al comerțului online cu electronice. A fost 
vizionar lărgind paleta produselor comercializate, sau introducând pentru prima dată 
termenul de Black Friday în comerțul românesc. În acest domeniu, al comerțului electronic, 
inovația și reinventarea de sine pare că au fost atributele pentru succesul unui antreprenor 
vizionar.  
 
3.2.4 LITERATURA DE SPECIALITATE VIS-A-VIS DE ANTREPRENORUL VIZIONAR  

Trăim în epoca clasamentelor, a ierarhiilor, a top-urilor care guvernează toate domeniile. În 
plus, literatura vremilor noastre a dezvoltat o apetență deosebită în titluri care sumarizează 
numeric o listă a celor mai relevante personalități, lucruri, activități, evenimente, etc. care 
se referă la un domeniu de interes. Întâlnim deci formulări de tipul: 100 cele mai frumoase 
destinații turistice, 7 lucruri care nu trebuie sa îți scape din rutina zilnică, 10 alimente fără 
de care nu poți trăi sănătos, 1001 cărți de citit într-o viață, etc.  Iată că și în ce privește 
antreprenorii de succes, am găsit un clasament al celor 10 personalități considerate a fi cei 
mai mari antreprenori ai tuturor timpurilor: printre ei Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates 
ancorați prezentului, dar și Thomas Edison, Levi Strauss, Walt Disney sau Ray Kroc din 
deceniile trecute. Pagina citată subliniază un aspect interesant:  „Să nu uităm însă un lucru 
important: mai presus de faptul că au fost antreprenori de succes, cei pe listă (și nu numai, 
fiindcă lista se poate extinde mult) au fost niște vizionari de excepție. Care au muncit enorm 
pentru a-și împlini visul și care îi inspiră și astăzi pe mulți.” 
Următoarea tendință a fost editarea unor volume biografice menite să prezinte în detaliu 
cititorilor elemente din viața profesională a personajelor descrise, alăturat contextului vieții 
personale, a mediului în care au crescut și s-au format, a familiei, prietenilor, colegilor sau 
partenerilor de afaceri. Pe lângă valențele informative ale unor astfel de biografii regăsim 
notele motivaționale care sunt la mare căutare în contextul actual al dezvoltării individului. 
Avem deci în format autobiografic volumul Richard Branson – Pierderea Virginității, tradus 
și în limba română, apărut la editura Publica, Bucuresti, 2010.  La fel regăsim biografia 
autorizată a lui Steve Jobs, autor Walter Isaacson, tradus în limba română și apărut tot la 
editura Publica în anul 2012. Un alt titan al antreprenoriatului, Elon Musk apare într-o carte 
biografică scrisă de Ashlee Vance, în limba română la aceeași editură , anul 2015.  În limba 
engleză avem biografia fondatorului portalului Alibaba, este vorba despre Jack Ma, într-o 
carte de Yan Qicheng și Chen Wei , apărută în 2017 la editura Lid Publishing.  Fără sa fi fost 
încă tradus din limba engleză, remarcăm o apariție recentă, din anul 2020, în cadrul editurii 
DK, a volumului intitulat Entrepreneurs Who Changed History. Personalitățile care apar în 
paginile cărții sunt: Vanderbilt, Rockefeller, Tata, Matsushita,  Ford, Ferrari, Bill Gates, Mark 
Zuckerberg, etc. Exemplele pot continua și  sunt numeroase atât pentru apariții editoriale 
în limba română, cât mai ales pentru cărti în limba engleză, unde publicul cititor este de 
spectru internațional.  
Un articol din Mediafax ne sugerează că putem recunoaște un antreprenor vizionar dacă 
vedem predilecția sa de a alege drumuri și soluții inedite, de a rezolva lucrurile creativ sau 
utilizând modalități creative, respectiv afinitatea sa de a investi în domenii de viitor sau 
înaltă tehnologie. 
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Spre exemplificare se tratează destinul unei alte personalități marcante ale planetei, este 
vorba multi-miliardarul de Elon Musk, fondatorul Tesla, PayPal sau SpaceX. Din text 
deducem că renunțarea la căile bătătorite este un prim semn al geniului vizionar. Astfel el 
renunță la doctorat pentru a se ocupa de afaceri împreună cu fratele său. Apoi creativitatea 
îl determină să fondeze o altfel de bancă decât cele obișnuite, anume o bancă online. (este 
vorba de X.com, care apoi a fuzionat cu firma care lansase PayPal și care ulterior se va vinde 
către Ebay pentru 1,5 miliarde de dolari). Abordarea domeniilor viitorului este următoarea 
caracteristică evidențiată, prin înființarea SpaceX, companie producătoare de elemente 
pentru industria spațială, dar și Tesla Motors, inițiatoarea primului autoturism full electric 
produs în masă.  
Pe drumul antreprenoriatului pot apărea dificultăți și provocări care necesită o serie de 
acțiuni ce să te mențină motivat. Conform antreprenor.info, există o listă de 10 pași de 
urmat pentru atingerea acestui obiectiv. 
Setează-ți obiective personale. Este crucial să-ți notezi motivele pentru care ai 
devenit antreprenor în primul rând. Trebuie să le ai la îndemână și să le citești ori de câte 
ori simți că îți pierzi motivația. Unele dintre aceste motive pot fi: vrei să-ți fii propriul șef, 
vrei să-ți realizezi proiectele proprii, vrei oportunitatea de a crește o afacere care te 
pasionează, vrei ca în cele din urmă să-ți stabilești singur salariul, etc. 
Lasă-te influențat de poveștile antreprenoriale de succes. Sunt mii, dacă nu milioane, 
de povești de succes despre antreprenori de toate tipurile. Folosește aceste povești drept 
sursă de motivație, și, mai important, învață din ele. Dacă ai o anumită problemă, vezi cum 
au reușit alții să o rezolve. 
Intră în grupuri antreprenoriale. Te simți mai bine dacă întâlnești și cunoști persoane la 
fel ca tine, online sau în viața reală. Alți antreprenori împărtășesc din experiența lor, cărțile 
inspiraționale și motivaționale pe care le-au citit, etc. Grupurile de pe Facebook îți permit 
să-ți împărtășești cunoștințele și să înveți de la alții despre toate aspectele unei afaceri. 
Menține o rutină sănătoasă. Stresul este inevitabil, de aceea trebuie să înveți să-i faci 
față. Oamenii uită adesea de ei înșiși, despre persoana lor fizică, dacă nu se simt bine 
emoțional. Totuși, sănătatea fizică poate avea un impact pozitiv bun asupra sănătății 
mentale, deci este important să: menții o dietă sănătoasă, faci execiții fizice regulate,acorzi 
puțin timp ție însuți. 
Crează-ți o rutină de dimineață. Ai grijă ca trei sferturi din timp să fie pentru afacerea 
ta și un sfert pentru tine. Astfel vei fi focusat și organizat. Câteva exemple de sarcini 
pentru afacere ar putea fi: contactarea potențialilor investitori, crearea unei strategii de 
social media, crearea de conținut pentru blog. 
Stabilește-ți memento-uri. Cu ajutorul telefonului sau altor metode de alarmă, pentru 
ca:anumite sarcini să fie terminate până într-un anumit moment, reducerea timpului pierdut 
pe facebook și concentrarea pe muncă, publicarea regulată a conținutului online 
Angajează-te în activități motivaționale. În timpul liber, poți urmări filme inspiraționale, 
asculta discursuri motivaționale, sau chiar asculta muzică. Toate aceste activități pot fi 
desfășurate acasă, în timp ce pregătești masa, sau în mașină, în timp ce conduci. 
Ai grijă să dormi bine 
Primește motivația de la cei dragi. Cea mai bună formă de motivație pe care o poți primi 
este de la prieteni și familie. Ei te pot ridica când te simți jos, te felicită când realizezi ceva, 
te încurajează când te simți blocat. 
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Recompensează-te. Sărbătorește și recompensează-te atunci când ai reușit să rezolvi 
ceva. 
În concluzie, pentru a fi mereu motivat trebuie să-ți amintești mereu de motivele pentru 
care ai devenit antreprenor, să fii pozitiv și să te ții de muncă pentru a-ți îndeplini 
obiectivele. Succesul stă în tine, dar întotdeauna e bine să cauți și informații de la alții, 
pentru a-ți atinge adevăratul potențial. 
 
3.2.5 DE CE SĂ INVESTEȘTI ÎNTR-UN STARTUP? 

Investițiile în startup-uri  sunt adevărate provocări din punctul de vedere al celor care 
suportă finanțarea lor. Motivația este greu de găsit, însă conform portalmanagement.ro 
există motivații clar evidențiate care fac domeniul investițional atractiv: 
“ 1. Creșteră rapidă: Un startup are la bază un model repetitiv și scalabil, adică o soluție 
care poate fi aplicată unui spectru larg de probleme și care va avea un impact major asupra 
pieței actuale. Acest lucru înseamnă că ei au ceva ce pot oferi pe o piață largă de desfacere. 
Uneori startup-urile se dezvoltă atât de mult încât devin corporații.” În exemplele noastre 
compania FintechOS era relevantă în susținerea acestei afirmații. Dezvoltarea sa a fost 
rapidă și exponențială, desigur beneficiind de avantajul activității într-un mediu considerat 
dinamic și inovativ, cel al tehnologiei informației. Dacă domeniul investițional este de interes 
și nișa de piață corect aleasă, startup-ul are toate șansele pentru o creștere accelerată, 
desigur în contextul asigurării spectrului de elemente colaterale necesare investiției.  

„2. Surse de investiții variate: În general startup-urile sunt finanțate din surse diverse, 
astfel cel care are ideea nu trebuie să aibă neaparat și fondurile, le poate obține foarte ușor 
fie prin prezentarea ideii pe un site de crowfunding, fie poate participa la un pitch cu ideea, 
poate obține finanțare de la companii mari interesate să investească în cercetare și 
dezvoltare, etc. Ideea de bază este că sunt mult mai flexibile ca și capital decât o afacere 
obișnuită.” Micile afaceri descrise anterior, cum este Savori Ardelenești sau Batonash, de 
pildă, au pornit având premisele financiare asigurate de inițiatorii afacerilor din resurse 
proprii, dar și din finanțări din fonduri europene. În egală măsura aportul de know-how sau 
cel al capitalului uman sunt și ele o investiție în noul demers economic, deci diversitatea 
este din nou exemplificată. 
„3. Câștiguri mari: Spre deosebire de afacerile clasice startup-urile aduc un profit mai 
consistent investitorilor. Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui tip de business 
este ca el scanează mai multe modele de afaceri până când găsește unul care funcționează 
bine. Acest model va trebui să fie adaptabil, astfel încât să livreze profitul maxim. Prin aria 
largă a clientelei căreia i se adresează, startup-urile tind să ofere profit mare investitorilor 
(să luăm ca exemplu aplicația Uber)”. Dacă este să povestim despre valoarea mare a 
câștigurilor din afaceri, în mod clar dintre afacerile studiate de noi se distinge afacerea așa 
numită unicorn, datorită rarității cu care acestea apar, vorbim despre FintechOS. Dar 
consistența câștigurilor este remarcată și la Lăptăria cu Caimac sau Taverna Racilor, urmare 
a valorilor investiționale de început mai ridicate.    
„4. Recunoaștere globală: Inovația este cuvântul de ordine ce pune în mișcare rotițele 
startup-ului. El este un incubator pentru proiecte, deci dacă ai o idee suficient de bună, ea 
poate fi preluată și aplicată la nivel internațional. Cine nu a auzit de Instagram?” În 
exemplele noastre recunoașterea globală a revenit doar unei singure companii, aceeași 
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FintechOS, dar o suită de investiții aveau planuri de extindere a piețelor de desfacere către 
țările vecine, ca prim pas într-o posibilă evoluție la scară mult mai largă de desfacere.  
„5. Poți oricând să îl vinzi: Un startup funcțional va fi vânat de companiile mari, care te 
vor asalta cu cereri de achiziții și fuziuni. Frumusețea acestui tip de business este că îți 
permite libertatea de a scăpa de el foarte ușor, fără bătăi de cap. Studiile arată un interes 
crescut pentru preluarea acestora întrucât două din trei startupuri sunt achiziționate și 
contopite cu alte firme de pe piață“. Motivația este asigurării unei părți consistente din totalul 
pieței pentru un anumit produs sau serviciu, având avantajul mărimii în fața competitorilor. 
Companiile mari se vor lupta mereu pentru preluarea micilor inovații care promit să devină 
în timp concurenți redutabili. Nu a fost detaliat în exemplele noastre, dar este totuși relevant 
de menționat cum gigantul Coca-Cola a achiziționat apele  minerale de la Poiana Negri de 
lângă Vatra Dornei și îmbuteliază acum produsul propriu cu numele Dorna. Sau, tot în 
România, micii operatori de televiziune prin cablu cu rețele dezvoltate la nivel local, care au 
fost înglobați în companii mari cum sunt UPC sau RDS. Similar, nenumărați mici dezvoltatori 
de aplicații pentru telefoanele mobile smartphone care au fost rapid cumpărați de către 
giganți precum Google sau Facebook, în cazul în care respectivele aplicații se dovedeau a fi 
real inovative și cu un număr mare de descărcări din partea utilizatorilor.  

3.2.6 GREȘELI COMUNE ALE ANTREPRENORILOR 
Cristian Onețiu, unul dintre cei mai tineri și mai apreciați antreprenori din România, în același 
timp business mentor și autor de cărți de specialitate, ne deconspiră o lista de greșeli 
comune care se fac de către majoritatea antreprenorilor. Aceste greșeli evidențiate sunt cu 
atât mai credibile cu cât ele vin din experiența omului de afaceri care s-a confruntat cu ele. 
Articolul este citat de pe Revistabiz.ro :  
„Sumă de bani insuficientă. Mulți antreprenori pornesc la drum cu o sumă de investiție 
insuficientă și nu își fac niciun fel de socoteală. „Pur și simplu se aruncă”, spune Onețiu. 
Nu există un plan de afaceri. „Ce vrem să facem? Cum vrem să facem? Cine este clientul 
nostru? Câți bani ne trebuie?” sunt întrebări elementare pe care orice antreprenor aflat la 
început de drum ar trebui să le aibă. 
Nu-și construiesc bine procesul de vânzare. „Antreprenorii nu au timp de vânzări, ei 
trebuie să facă altceva. Dacă nu își construiesc bine pașii vânzării și nu au suficienți oameni 
care să facă asta, nu merge treaba. Dacă nu ai vânzări într-o firmă, în 3 luni, 6 luni o iei 
razna și într-un an de zile sigur închizi”, spune Cristian Onețiu. 
Estimări nerealiste. În primele luni de după deschidere, antreprenorii trebuie să fie 
pregătiți să susțină activitatea, pentru că banii nu vin atât de repede. 

Nu se concentrează pe calitatea produsului și a serviciilor. „S-au schimbat vremurile, 
avem niște clienți foarte educați, foarte răsfățați de alții. Dacă nu suntem buni, cumpără de 
la alții”, subliniază cunoscutul business mentor. 
Subestimează puterea marketingului. Mulți antreprenori se bazează pe promovarea „din 
gură în gură” și nu acordă importanță marketingului bine făcut. 
Nu își cunosc competitiorii. „M-am întâlnit cu zeci de antreprenori pe care îi întrebi cine 
mai face treaba asta? și spun nimeni”, spune Onețiu despre raportarea nerealistă a unor 
antreprenori la piața din care fac parte. 
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Insuficient informați despre legislație. „Îți faci alertă pe Google despre tot ce te 
interesează și poate să îți afecteze afacerea” este sfatul lui Onețiu pentru antreprenorii care 
trebuie să învețe să se protejeze și să nu semneze orice hârtii. 
Angajează oameni nepotriviți. „Poate trebuia să fie asta prima”, spune Cristian Onețiu 
zâmbind. „Oamenii nepotriviți în afacere îți omoară afacerea.” 
Nu calculează bine prețul de vânzare. Este o greșeală care poate duce la închiderea 
firmei și, deși sună suprinzător, există antreprenori care la fiecare vânzare pierd de fapt 
bani pentru că nu au calcule interne corecte. ... “ 
În rândurile de mai sus, Onețiu face o sinteză documentată a greșelilor ce pot surveni la 
inițierea și primele etape ale unei afaceri. Dat fiind că în exemplele noastre am urmărit 
afaceri de succes, care au prosperat, accentul nu s-a pus pe greutățile întâmpinate, deși cu 
siguranță acestea au fost prezente. Ca și în orice demers inovativ, din orice domeniu, parte 
din erorile enumerate mai sus pot fi întâlnite la toate afacerile de tip start-up, dar succesul 
afacerii este determinat totuși de tipul reacției de răspuns la aceste greșeli. Conștientizarea 
și acceptarea erorii este un prim pas. Dacă investitorii rămân inflexibili în negarea faptului 
că ar fi putut evalua sau judeca ceva greșit, afacerea este sortită eșecului. Contează apoi și 
timpul de răspuns: când s-a constatat și conștientizat greșeala, respectiv cât de lungă este 
perioada de implementare a corecției. Ideal este ca analiza indicatorilor principali ai afacerii 
să se întâmple des, pentru ca eventualele erori să fie depistate din timp. Dacă auto-analiza 
nu este posibilă sau relevantă, atunci auditule extern ar putea fi o soluție. Schimbările 
adoptate trebuie să fie corecte cantitativ și calitativ, iar aplicarea lor trebuie să se facă în 
intervale de timp eficiente. Desigur, re-evaluarea parametrilor după aplicarea modificărilor 
este necesară, pentru a se asigura direcția imprimată este corectă și reparatorie pentru 
situația anterioară.  
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Capitolul 4 Nivelul următor (What’s next?) 

4.1 Scale-up 
 

În încercarea de a înțelege termenul preluat din limba engleză, trebuie sa plecăm de la 
accepțiunea generală a acestuia. „To scale-up” verbul tranzitiv în limba engleză, se referă 
la acțiunea de produce în mărime, cantitate sau extensie mai mare decât într-un moment 
anterior (collinsdictionary.com; n.d.). Scopul scalării vizează identificarea și dezvoltarea 
unui proces care va produce un produs finit de succes când va fi manufacturat la scală 
comercială. Pentru a putea trece cu succes de la scară mică la scară mare de producție este 
necesar să se aibă în vedere cum mărimea afectează o serie de fenomene de ordin fizic sau 
chimic în procesul de fabricație. Termenul este intens utilizat și poate fi regăsit în industria 
farmaceutică, existând un număr mare de documente și publicații care vorbesc despre 
„scale-up” ca și procesul prin care un medicament sau soluție farmaceutică obținută în 
cantități mici prin studii de laborator, se dorește a fi replicat în aceeași compoziție la scară 
mare, în volume mari, evident în vederea distribuției la nivel extins în rândul celor care au 
nevoie de respectivul tratament.  

Dar interesul prezentului material este asupra termenului reflectat specific în domeniul 
economic, al afacerilor, și mai exact în cel al companiilor. Enciclopedia online Wikipedia 
prezintă o companie scale-up drept una care realizează profit mediu anual de minim 20% 
pe durata ultimilor 3 ani, în condițiile existenței a minim 10 angajați la începutul perioadei 
de evaluare. Definirea aceasta a fost dată de OECD în anul 2007. Pe pagina aceleiași 
enciclopedii distingem o asociere foarte importantă cu companiile start-up, în accepțiunea 
în care acestea sunt sursa din rândul cărora ajung să se dezvolte afacerile scale-up, un 
studiu al Forumului Economic Mondial evidențiindu-le pe acelea care „influențează în mod 
consistent societatea cu ajutorul noilor tehnologii, servicii și creșterea ratei de ocupare a 
forței de muncă” (Forumul Economic Mondial, 2014).  

Este important de precizat diferența majoră între firmele start-up și scale-up. Se pare că în 
timp ce ținta unui start-up este găsirea unui model de business scalabil, care poate fi 
reprodus la scară largă pentru a aduce succes financiar, o firmă scale-up este într-o etapă 
evolutivă avansată, în care are deja identificat modelul de business scalabil și ținta sa este 
asigurarea unei creșteri fără pierderea controlului operațional (Wikipedia, n.d.). 

Dacă este să privim companiile prin prisma produselor sau serviciilor pe care acestea le 
oferă, start-up-urile se află în faza în care studiază, testează, experimentează sau validează 
produsul sau serviciul respectiv. Încă nu există certitudinea valorii și plasamentul în piață 
prezintă necunoscute care nu garantează succesul. Există însă un moment decisiv când 
segmentul de clienți destinat acelui produs sau serviciu reacționează pozitiv și curba cererii 
devine ascendentă, produsul sau serviciul este cristalizat și conform solicitărilor pentru el, 
are loc plasamentul și acapararea unui loc sau nișe din piață. Acest moment poate fi 
considerat limita dintre start-up și scale-up, deoarece în faza următoare produsul este deja 
testat, validat, firma se va concentra pe investiții în creșterea volumelor de producție, pe 
scalabilitate, cu scopul declarat al scăderii costului pe unitate de produs. Iată cum, plecând 
de la investiții în ajustarea și perfectarea produsului sau serviciului în etapa de start-up, 
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compania ajunge să investească în cu totul altă direcție, de creștere a consistenței în etapa 
de scale-up. Trebuie precizat că în etapa de scale-up creșterea volumetrică nu are sens dacă 
se păstrează costurile direct proporționale cu cele avute în etapa de start-up, companiile se 
orientează pe scăderi de costuri din anvergura crescută a producției sau serviciilor (Dascălu, 
2018). 

Revenind la termenul în sine, au existat și alte încercări de definire a companiilor scale-up 
prin setarea unor limite precise, a unor bareme care, dacă sunt atinse, asigură clasificarea 
respectivei afaceri în rândul celor considerate cu creștere consistentă, firme scalare. 
Endeavor este o organizație internațională cu sediul în New York, Statele Unite, organizație 
care sprijină antreprenorii cu potențial major de impact social și economic în regiunile în 
care activează. Preluând informații de la Banca Mondială, Endeavor a stabilit că firmele 
scale-up sunt cele care au avut rate de creștere de minim 20% în ultimii 3 ani. (Endeavor 
insight, 2014). 

Tot din categoria estimărilor metrice pentru a seta o definire precisă a afacerilor scale-up, o 
distingem pe cea formulată de Lorenzo Franchini, fondator al ScaleIT, eveniment anual prin 
care se pun în legătură fonduri de risc și firme cu creșteri consistente din Italia și sud-estul 
Europei. Astfel domnia sa a setat valorile de 1 milion euro în cifra de afaceri pe ultimele 12 
luni sau 1 milion de utilizatori pe luna pentru afacerile online de tipul business to client. Cel 
puțin 20% din cifra de afaceri trebuie sa provină de la clienți externi, cel puțin 10% creștere 
de la o luna la alta și cel puțin 100% creștere de la un an la altul. (ScaleIT, n.d.) 

Adesea însă este luată în considerare definirea formulată de OECD care se referea la firmele 
cu creșteri consistente: „toate întreprinderile cu creșteri medii anuale mai mari de 20%, 
pentru un interval de 3 ani de zile, sunt considerate firme cu creșteri consistente. Creșterea 
poate fi măsurată prin numărul angajaților sau prin cifra de afaceri.” (Manualul OECD 
Eurostat, 2007)  

În concluzie, variantele de mai sus ne-au evidențiat scale-up-ul ca și acțiune legată de 
dezvoltarea unui produs sau serviciu, respectiv ca și etapă evolutivă, moment în care se află 
o firmă. În acest ultim caz, firma în sine a preluat numele și este definită de termenul de 
„scale-up”. Pentru a păstra limitele de definire mai stricte, s-au propus din partea unor 
organizații și entități niște coordonate financiare, valori minimale de atins pentru companii 
pentru a fi considerate din categoria afacerilor scale-up.    

Odată ce am văzut aspectele legate de definirea noțiunii de scale-up, putem trece în revistă 
o serie de alte aspecte ce țin de acest tip de afaceri. Să luăm în discuție scalabilitatea unei 
afaceri. Se pune deci întrebarea dacă toate afacerile sunt scalabile? Cu alte cuvinte, orice 
start-up are premise egale cu celelalte în a se transforma la un moment dat într-un scale-
up? Cuvântul de ordine pare să fie „organizare”, aceasta stând la baza oricărui proces de 
scalare a unei afaceri. Dacă în mod independent de volumul de vânzări, respectiv 
independent de numărul angajaților săi, o companie poate oricând face față unei creșteri a 
cererii pentru produsele sau serviciile sale, acea afacere este scalabilă (antreprenor.info; 
2017). Desigur nu este singurul element necesar, dar buna organizare este fundamentul pe 
care un antreprenor își pune speranțele în a deveni afacere scale-up. Teoretic orice start-up 
poate ajunge, în anumite condiții, să poată accede la etapa de scale-up, dar cu toate acestea 
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numărul acestora din urmă este mult mai mic, vom vedea în cele ce urmează și care este 
ar putea fi motivele acestui lucru.  
Pentru început tipul de management dintr-o companie poate determina scalabilitatea acelei 
afaceri. Un studiu publicat în Revista de Management și Inginerie Economică în anul 2019 
analizează influența tipului de management (s-au punctat 3 tipologii majore: autocratic, 
birocratic, democratic) asupra scalării accelerate a afacerii din domeniul HORECA autohton. 
Autorii relevă faptul că creșterea numărului de locații duce la profitabilitatea crescută a 
business-ului și la amortizarea mai rapidă a investiției. Pentru acest lucru este recomandabil 
stilul de conducere birocratic, bazat pe procese, proceduri și structuri ierarhice bine definite 
(Baru, 2019, pag 453). Comparativ, tipul de management autocrat are la cârmă o singură 
persoană, lăsând restul echipei neimplicat, plafonat și nemotivat. Managerul ia deciziile și 
implementează schimbări rapid, însă este predispus în timp la oboseală și uzură, afectată 
fiind întreaga organizație și implicit scalabilitatea afacerii. Similar, stilul de management 
democratic nu este preferat deoarece procesul decizional și implementările sunt foarte lente, 
flexibilitatea și dinamica necesară afacerii fiind compromise.  
Domeniul HORECA este exemplificat și în articolele publicate în străinătate. În numărul din 
august 2018 al publicației Restaurant Business, autorii ne prezintă 9 motive pentru care 
afacerile eșuează, respectiv ce ar putea restaurantele să învețe din experiențele pozitive ale 
afacerilor startup din domeniul tehnologiei informației. Între cele 9 motive, la punctul 8 este 
menționată scalabilitatea deficitară (Peter, 2018. p. 13). Dacă la scară mică un model este 
funcțional, asta nu înseamnă automat ca este și scalabil. În cazul unui restaurant, acesta se 
poate dovedi un real succes datorită amplasamentului într-un anumit areal geografic sau 
context. La încercarea scalării afacerii, noile puncte de lucru ar putea eșua, trăgând în jos 
după ele întreaga organizație, inclusiv partea funcțională și profitabilă de la care s-a plecat. 
Politicile de marketing trebuie schimbate în cadrul companiei odată cu trecerea de la start-
up la scale-up. Inflexibilitatea, inadaptabilitatea sau lipsa de cunoștințe în acest sens a dus 
la eșecul multor firme în dorința lor de evoluție. Publicația online de știri goodnews.ro 
prezintă un articol dedicat acestui subiect, accentuând ca odată cu scalarea este nevoie de 
un nou buget și de un nou mix de marketing. Se discută despre 4 piloni: produsul ales 
corect, deja statornicit în etapa de start-up; apoi stabilirea unui preț în cadrul unei politici 
complexe corelate cu cifra de afaceri, vânzările estimate, mediul concurențial, promoții, etc; 
al treilea element, promovarea, trebuie să dispună de buget mult crescut față de perioada 
start-up și să treacă de la mediile cu impact pe termen scurt (internet, social media) la cele 
de consistență crescută (tv, radio, afișaj stradal, mixând online-ul între aceste modalități); 
iar cel de-al patrulea element, distribuția, trebuie să includă pe lângă fostele modalități de 
plasament prin curier, de pe vremea start-up, prezența fizică în cadrul supermarket-urilor 
și magazinelor de specialitate cu stocuri de produse. (Goodnews.ro, 2019). 
Growth Institute din Austin, Texas, Statele Unite ale Americii, este o organizație care oferă 
asistență și mentorat companiilor și managerilor de companii în vederea implementării 
corecte și de succes a etapelor de scale-up. Pe pagina lor de internet am întâlnit, pe lângă 
aspectele comune regăsibile și în alte surse, referitor la diferențe start-up / scale-up, și o 
remarcă interesantă la diferențele existente între creșterea în cadrul unei companii și 
creșterea exponențială în cadrul ei pentru a te încadra la categoria business-urilor scale-up. 
(Harnish, n.d.). Creșterea simplă, în sine, se referă la a deveni mai mari sau mai 
reprezentativi după un anumit interval de timp, intrările de resurse în sistem se regăsesc în 
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ieșiri sub forma profitabilității în regim de echivalență. Se respectă regula proporțiilor egale: 
ai cumpărat 2 utilaje în plus, ai zilnic 2 produse finite în plus de la acele utilaje. Creșterea 
exponențială implică un dezechilibru sau ne-echivalență dintre intrările și ieșirile din sistem, 
evident în sensul profitabilității: scade sau cel mult se păstrează nivelul intrărilor, al 
investițiilor, dar  în același timp crește exponențial  nivelul ieșirilor sau al veniturilor. De 
exemplu, ai cumpărat la cost nemodificat un utilaj în plus, însă performant, de ultimă 
generație, și zilnic ai 5 produse finite în plus, nu doar câte unul,  cât produc utilajele deținute 
anterior.  
Și pentru că am vorbit mai devreme despre faptul ca foarte puține start-up-uri ajung sa 
devină afaceri scale-up, aceeași sursă citată mai sus ne dă o serie de motive care vor păstra 
afacerea mică pentru totdeauna. Nota generală este inflexibilitatea, inadaptabilitatea, însă 
denumite una câte una respectivele cauze sunt lipsa planificării, lipsa concentrării pe 
obiective, confuzia leaderului cu managerul ca și una și aceeași persoană, lipsa recrutărilor 
sau concedierilor, amânarea infuziilor de capital/finanțărilor.  
Pe lângă elementele comune și predictibile numite în a influența scalabilitatea unei afaceri, 
mai apar și unele deosebite, care nu apar în focus la prima vedere. Contextul economic al 
fiecărei țări sau regiuni este în mare măsură influențat de climatul politic. Prin urmare  
“climatul politic afectează direct politicile de afaceri și punerea lor în aplicare, de aici 
rezultând scalabilitatea si modul de dezvoltare al unei afaceri.” (Jeremy, 2015, p.1)  
Mai există un aspect legat de dorința în sine de a face pasul de la start-up la scale-up. Acesta 
pune lumina pe nivelul personal de implicare necesar. Este știut că pentru succes motivația 
și implicarea trebuie să fie absolute și bine stabilite în fundament. Pentru antreprenor ar 
putea părea atractiv stilul de viață gen business, caracterizat prin lipsa grijilor de ordin 
financiar pentru sine și familia sa. Dar toate acestea vin cu un preț: „marile câștiguri vin de 
obicei cu un risc ridicat în ce privește banii, efortul și timpul personal” (O’Neill, 2019).  
Cu sau fără sacrificii de natură personală sau organizațională, financiară, etc., evoluția unei 
firme din etapa de start-up spre cea de scale-up pare să fie atât cea logic, naturală, cât și 
dezideratul oricărui manager implicat în afacere. Cu toate acestea, obiectivul nu este ușor 
de îndeplinit, dat fiind ca marea majoritate a afacerilor nu reușesc să găsească modalitatea 
de a supraviețui sau se plafonează la un nivel care nu le permite saltul spre scale-up. 
Puținele exemple de astfel de creșteri exponențiale sunt mereu studiate și exemplificate în 
studii, deosebindu-se unele note comune, însă în același timp având fiecare nota particulară 
ce o distinge și o face unică din rândul celorlalte.  
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4.2. Arderea unor etape esențiale și eșecul previzibil 

Ca și orice organism, o întreprindere apare, se dezvoltă și se transformă respectând anumite 
etape și mai ales ritmuri evolutive. Aceste ritmuri sunt influențate de factori interni și externi 
și se diferențiază de la o afacere la alta, sau de la un areal geografic unde se dezvoltă 
afacerile, contextul economic, socio-politic, intervalul temporar, etc. Managerii au 
posibilitatea, prin prerogativele lor, de a influența și a schimba aceste ritmuri evolutive 
naturale. Totul ține de un anumit nivel de experiență în domeniul de activitate, dar și de 
abilitatea de a observa mediul economic, piața în care desfășoară activitatea, clienții, 
concurența. Toate acestea oferă semnale și chiar informații financiare necesare unui 
manager pentru a lua decizii și a determina ritmul în care își dezvoltă afacerea.  
De-a lungul timpului studiile au evidențiat o serie de etape ce se disting în evoluția unui 
start-up. Formulate în diverse forme și după diverse principii, ele se rotesc în jurul acelorași 
idei, care converg de la stadiul de idee, la cel prototip, introducerea pe piață, stadiul de 
breakeven sau profitabilitate, apoi etapa de extensie exponențială, scale-up, exit-ul 
investitorului inițial, listarea la bursă, etc. (Piso, 2016) 
Eșecul afacerii este în general imprevizibil, însă analiștii economici disting situațiile de așa 
numit eșec previzibil, în condițiile în care afacerea nu respectă un anumit parcurs, știut fiind 
ca și necesar, sau îl parcurge în ritmuri prea rapide, prea lente, fără să fie consonant cu 
restul pieței. Distingem astfel o greșeală care amenință companiile start-up și care duce 
invariabil către eșecul previzibil: este vorba de scalarea afacerii prea repede. Erik Rannala, 
co-fondator și managing partner la compania Mucker Capital din Los Angeles, Statele Unite, 
bazându-se pe un studiu Startup Genome care relevă că 74% din afacerile start-up bazate 
pe internet sunt sortite eșecului, pune în lumină proastă gestiunea capitalului financiar. O 
grabă și goană furibundă către mirajul scale-up-ului îi determină să cheltuie nemăsurat pe 
marketing, recrutări prea numeroase și prea rapide, pe „chestiuni ne-esențiale expansiunii 
afacerii”. Conform omului de afaceri „atunci când începi să cheltui bani, trebuie să ai mai 
mulți sau să ai o modalitate de a genera mai mulți”. (Andruss, 2016)  
 
Cu alte cuvinte, dacă antreprenorii se grăbesc în etapa de start-up și nu acordă timpul 
suficient dezvoltării și fixării unui produs sau serviciu prototip în piață, cel pe care se va 
baza întreaga afacere viitoare, întreaga structură se va nărui în mod previzibil, afacerea 
fiind din categoria eșecurilor predictibile în avans. Scale-up-ul este într-adevăr atractiv și de 
dorit de către toată lumea din perspectiva dezvoltării și a capitalului, însă antreprenorii 
trebuie să își găsească limpezimea în a respecta etapele și a acorda timp produsului să 
ajungă la forma cerută de piață. Arderea etapelor duce la eșec previzibil. 
Aceeași idee, a parcursului cumpănit, fără arderi, este subiectul unui articol din Harvard 
Business Review referitor la antreprenoriat si start-up-uri. Imaginea plastică a titlului face 
comparație între cămile și unicorni: start-up-urile ar trebui să imite mai degrabă anduranța 
cămilelor decât să spere la posibilitatea extrem de redusă de a deveni afaceri unicorn adică 
cu o valoare de piață de peste 1 miliard de dolari. Afacerile start-up pe model cămilă nu 
sunt orientate spre „blitzscaling” adică spre „creșterea rapidă a antreprenoriatului cu 
prioritizarea vitezei în defavoarea eficienței pentru a dobândi scalarea masivă” (Lazarov, 
2020, p.3). Afacerile cămilă au o așa numită abordare cumpănită cu trei elemente definitorii: 
stabilirea prețului corect de la început, managementul costurilor pe întregul parcurs evolutiv, 
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respectiv traiectorii evolutive mai puțin radicale, fără creșteri sau scăderi abrupte (Lazarov, 
2020, p.3). Observăm emfaza asupra noțiunii de timp acordat, a ritmului cumpănit în 
defavoarea arderilor de etape.   
În ce privește finanțele start-up-ului s-au delimitat o altă serie de etape, începând cu 
resursele fondatorului (sau seed money), apoi resursele familiei și prietenilor care susțin 
afacerea, angel investor-ul, care propulsează investițiile la o cotă mai ridicată, în același 
timp putând oferi și mentorat, know-how; etapa venture capital, sau a fondurilor de risc 
este vizează deja sume mari dar și responsabilități de management complexe, transferate 
sau împărțite. În ultima fază, exit-ul investitorului inițial sau listarea la bursă vin să ducă 
afacerea la cel mai ridicat nivel financiar al său, deja compania nu mai poate fi asociată 
termenului de start-up.  Sunt puține situații sau posibilități ca după formatul enumerat să 
poată fi „arse” etape, să se producă salturi de finanțare de la cote mici la cele mari sau 
foarte mari. Fondurile de risc sau corporațiile care asigură exit-ul investitorului inițial iau în 
calcul doar companii care au ajuns deja la un anumit nivel, nu se vor uita firme aflate la 
primul nivel, de seed, idee sau prototip netestat. Și nu fac acest lucru tocmai din motivul 
evitării eșecului previzibil. (Pătrașcu, 2019)  
Eșecul previzibil al unei afaceri nu vine doar din evoluția forțat rapidă, sau arderea etapelor. 
O listă cu alte posibile cauze am regăsit într-un articol al Businessweek-Online. Planificarea 
prin stabilirea unor ținte unde îți dorești ca firma ta să se afle peste 1, 2 sau 5 ani. „În lipsa 
unor ținte pentru mai mult de 6 luni sau 1 an, afacerea ta va rămâne la  fel și nu se va 
dezvolta în ceva mai mare” (Klein, 2004). Lipsa de capital ar putea fi următoarea cauză a 
eșecului, resursele financiare inițiale reduse limitând posibilitățile de recrutate, sau 
marketing, achiziții mijloace de producție, etc. Necunoașterea  mediului bancar, a băncilor  
care pot oferi împrumuturi de suport dar și consultanță în etapele inițiale, poate genera eșec 
în egală măsură. Lipsa de pregătire managerială a întreprinzătorului poate fi în mod 
previzibil fatală, și este de știut că există o diversitate de programe de mică anvergură care 
pot deschide calea către o pregătire consistentă în timp. Confuzia termenilor de vânzări cu 
cel de profit este la fel de dăunătoare, iar acest lucru este plauzibil în iureșul zilnic prin care 
se dorește succesul afacerii. Pierderea șirului cheltuielilor versus venituri, sau economisirea 
în aspecte importante ce țin de consultanță juridică, economic-contabilă, sunt greșeli care 
odată comise vor duce către pierderea investiției prin falimentul previzibil al afacerii. (Klein, 
2004).  
Acordarea de timp pentru reflecție asupra afacerii și a parcursului ei este un sfat pe care îl 
oferă și Jan Margolis, co-fondator și președinte al Applied Research Corporation din New 
Jersey, Statele Unite, în articolul intitulat Why Companies Fail?. Prin urmare, eșecul unui 
antreprenoriat poate fi justificat printr-o serie de cauze, între care se află și ne-acordarea 
de timp suficient pentru colectarea de date și informații din piață despre produsul sau 
serviciul oferit de tine. Acest lucru se califică în rândul etapelor arse ce duc la eșec. 
„Oportunitatea de a genera și de a primi feedback constructiv și obiectiv despre impactul 
comportamentului   economic propriu este o învățătură de neprețuit pentru leaderi la toate 
nivelurile” (Margolis, 2008, p. 14).  
Alți autori, cum este Lin Grensing-Pophal, identifică categorii de eșecuri în business: 
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- Eșecuri evitabile din operațiuni previzibile. Aici intră eșecurile din nerespectarea 
instrucțiunilor, devieri de la practicile și specificațiile agreate, sau inaderența la 
formarea profesională anterioară. 

- Eșecuri inevitabile din sisteme complexe. Întocmai ca și triajul la urgențele unui 
spital, răspunsurile inamicului pe câmpul de bătălie, la fel și un start-up cu creștere 
rapidă te poate aduce în situații neprevăzute.  

- Eșecuri inteligente de frontieră. Este vorba de eșecuri în domenii inovative, unde se 
forțează limitele cunoașterii în direcția inovării, eșecuri rezultate practic din 
experimentare. Ele sunt considerate eșecuri bune, deoarece furnizează cunoștințe 
noi valoaroase care pot ajuta saltul organizației înaintea competiției și asigură 
creșterea sa viitoare.  (Grensing-Pophal, 2019) 

Dintre cele 3 tipologii enumerate mai sus, reiese evident ca prima categorie cade sub 
incidența eșecurilor previzibile, deoarece au loc cu încălcarea unor norme și condiții care duc 
invariabil către acest deznodământ. A doua categorie se referă la o previzibilitate aleatorie, 
iar a treia categorie este cea mai interesantă: eșecurile inteligente au o probabilitate mare 
de apariție, dar și miza din spatele succesului foarte redus este consistentă.  
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4.3. Creșterea incrementală versus creșterea breakthrough 

Cele două tipuri evolutive sunt cel mai adesea întâlnite la tipologii diferite de companii, 
respectiv la companii care se află în etape diferite ale evoluției lor. Creșterea incrementală 
înseamnă o creștere procentuală cu valoare mică, însă având avantajul ritmicității sale, o 
dinamică constantă care permite afacerii să se dezvolte încet, dar sigur. Pe de altă parte, 
creșterea breakthrough este una explozivă, plecând de la termenul în limba engleză care 
semnifică spargerea unor limite, trecerea dincolo de niște limite. Acest tip secundar de 
creștere are caracteristica de a fi surprinzător pentru participanții de pe piață, intens ca și 
manifestare, energic prin tipurile de resurse investite, dar spre diferență de stilul anterior, 
nu foarte îndelungat ca și manifestare, respectiv foarte puțin caracterizat de constanță, de 
predictibilitate.   
Asocierea celor două tipuri de creștere cu tipologii diferite de afaceri poate fi făcută prin 
trasarea unor delimitări între felul în care cresc companiile mari, cu vechime, statornicite pe 
piață, respectiv firmele mici, nou apărute, de mici dimensiuni, și care încă nu au fixat un 
nume sau un sector rezervat din cota de piață. Iar creșterea se leagă obligatoriu și de 
inovația de produs sau serviciu cu care respectiva companie se prezintă în economie. 
Companiile mari, cărora le sunt atribuite cca. ¾ din totalul cheltuielilor pentru cercetare și 
dezvoltare din economia Statelor Unite, au avut tendința de a urmări ținte de rutină, 
orientate fiind spre îmbunătățiri incremementale comparativ cu idei revoluționare. În 
contrast, inovatorii și antreprenorii independenți au tins către îmbunătățiri fundamentale. 
În lista celor mai semnificative inovații breakthrough din secolul XX, un număr substanțial, 
majoritar, derivă din aceste resurse comparativ cu laboratoarele afacerilor gigant (Baumol, 
2005, p. 36).   
Nivelurile accelerate de creștere ale economiilor sunt asociate prezenței consistente ale 
antreprenoriatului, deoarece acesta, prin creșterile sale explozive, de volum mare, 
propulsează întreaga economie într-un ritm crescut de evoluție. Este larg acceptat că 
economiile care dispun de abundență de antreprenori vor avea tendința de a crește mult 
mai rapid decât cele unde talentul antreprenorial este limitat. (Baumol, 2005, p.40).   
În ciuda mirajului creșterilor de valoare mare, însă volatile ca și consistență în timp, adesea 
sunt preferate creșterile mai puțin semnificative dar care beneficiază de atu-ul constanței. 
Numeroși consultanți de business recomandă această abordare și îl definesc chiar ca pe un 
tip de joc, o strategie în sine, jocul creșterii constante. În mod interesant, cumpărătorii sunt 
cei care determină astfel de abordări, deoarece cumpărătorii sunt cei care urmăresc și 
apreciază creșterile constante în timp. Cumpărătorii cred în general că creșterea consistentă 
în trecut este de departe cel mai bun indicator de predicție a creșterii consistente în viitor. 
Deci o companie aflată la vânzare care are un istoric de creștere constantă în trecut va fi 
creditată cu mai mari posibile câștiguri în viitor și o rată de multiplicare mai mare. Țestoasele 
câștigă de regulă întrecerea (Lubeck, 2016, p. 6). 
Cu toate acestea, este recomandabilă existența unei presiuni continue pentru păstrarea unui 
ritm de creștere rezonabil, chiar și în cadrul companiilor cu miză de creștere limitat-
constantă. Această presiune trebuie resimțită la toate nivelele în cadrul companiei, de la 
management la nivele inferioare de execuție sau desfacere cu amănuntul. O regulă foarte 
bună este să îți conduci afacerea ca și cum ai dori să o vinzi peste 5 ani chiar dacă nu ai nici 
o intenție de a vinde. Punând pur și simplu această mentalitate în aplicare, cantitatea 
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potrivită de presiune și concentrare se transmite în întreaga organizație, de la CEO la 
magazinul de desfacere. (Lubeck, 2016; p. 6). 
Alți analiști însă abordează ca și unică opțiune a succesului varianta creșterii exponențiale. 
Cuvântul antreprenor este asociat noțiunii de inovație, noutate, prospețime adusă mediului 
economic, asta însemnând că sunt de așteptat modificări consistente și creșteri viguroase. 
Gareth Williams, CEO și co-fondator Skyscanner, motor de căutare online cu prezență 
globală, oferind bilete de avion și călătorii și având peste 100 milioane utilizatori lunar, dă 
o definiție radicală care pune accentul pe creșterea breakthrough: pentru a fi antreprenor, 
trebuie să utilizezi gândirea exponențială tot timpul. Prin abordarea radicală a 
antreprenorului citat, opțiunea creșterii incrementale este eliminată cu totul. Chiar dacă este 
considerată premisă pentru multe start-up-uri, creșterea incrementală (de clienți, utilizatori, 
produse, etc) nu echivalează întotdeauna cu succesul acelei afaceri. Ritmul de creștere 
scăzut sau nivelul redus al inovației pot reprezenta semnele unei viitoare intrări pe o pantă 
descrescătoare a afacerii care duce către eșec. Startup-urile trebuie deci obligatoriu să fie 
dedicate mentalității cu creștere exponențială, care în graficele evolutive este reprezentată 
de curbe ascendente numite „hokey stick” - crosă de hokey.  Creșterea sumelor investite 
pentru a atrage un număr ridicat de utilizatori/cumpărători nu este sustenabilă dacă 
produsul nu este ceea ce reprezintă nevoile utilizatorilor. În schimb, gândirea exponențială 
te îndeamnă să integrezi și îmbunătățești produsul în sine (Williams, 2017).  
Conform aceluiași autor există trei căi pentru a stabili o mentalitate de gândire 
antreprenorială exponențială: 

- Ideile sunt cheia. Dacă antreprenorul nu are idei, atunci colegii acestuia au. Dacă nici 
aceștia nu au, atunci internetul este sursa ideilor. Însă lipsa de idei originale nu este 
restrictivă în a dobândi gândirea antreprenorială exponențială, este important ce faci 
cu aceste idei, cum le folosești sau pui în aplicare. 

- Trebuie să îți depășești frica. Dacă dobândești o idee care îți poate crește afacerea 
de 10 ori, mulți îți vor spune că e proastă și se vor opune sau te vor urî pentru ea. 
Ideile acceptate în unanimitate duc către predictibilitate și deci nu aduc valoare în 
plus. Idea creșterii de 10 ori necesită persuasiune, ceea ce este o problemă, dar nu 
o problemă insurmontabilă. 

- Talent sau tenacitate? În timp ce mulți au tendința să asocieze succesul fulminant al 
unei companii cu talentul ieșit din comun al antreprenorului, realitatea este 
tenacitatea este cea care îți va permite să creezi ceva deosebit și este cheia gândirii 
antreprenoriale crescătoare. (Gareth Williams, 2017). 

Diferența dintre creștere și scalare este sintagma sub care se ascunde aceeași comparație 
între incremental și breakthrough cum a fost descrisă în titlul nostru. 
În general, ne gândim la creștere în termeni lineari: o companie adaugă noi resurse (capital, 
angajați sau tehnologie) și veniturile cresc în consecință. În contrast, scalarea are loc atunci 
când veniturile cresc fără o creștere substanțială a resurselor (Cherad, 2020). 
Abordarea creșterii exponențiale, scalarea în sine, comparativ cu simpla creștere 
incrementală nu poate fi făcută la orice moment. Afacerile tinere trebuie să se gândească 
întâi la dezvoltarea unui produs și stabilirea unei piețe pentru acesta, abia apoi se pot gândi  
la hiper creșteri.  
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În general, ideea de creștere simplă, incrementală, poate avea loc doar cu costuri 
semnificative și de regulă echivalente. O spălătorie auto care dorește să se extindă cu 5 
boxe noi pentru cosmetizarea mașinilor trebuie să investească în 5 noi spații și echipamente, 
respectiv 5 noi angajați care să le deservească. Rezultatul financiar este previzibil, nu este 
deloc exploziv sau exponențial, el rămâne încorsetat de valorile stricte de venit pe care noile 
spații de servicii le aduc ritmic și limitat. Creșterea exponențială pe de altă parte nu 
păstrează echivalența între resurse și rezultate, în fapt rezultatele sunt covârșitor mai 
consistente raportat cu resursele investite.  
Un astfel de exemplu de trecere de la un rezultat ritmic și limitat la unul crescut exponențial 
este remarcabil în cazul caselor de marcat din cadrul hipermarketurilor.  S-a plecat de la 
premisa clasică în care exista un număr de case marcat deservite fiecare de către un 
lucrător. Pe măsura ce cozile la fiecare casă de marcat au crescut, le fel și timpul de 
așteptare al clienților, conducerea hipermarketurilor a trebuit să reacționeze și să 
investească prin adăugarea de alte 3, 5, 10 case de marcat, respectiv să facă recrutări de 
personal care să deservească acele case de marcat. Se știau exact sumele necesare 
investiției, iar odată investiția făcută, rezultatul, creșterea a fost incrementală, previzibilă, 
deoarece se știa exact care este timpul mediu de scanare a produselor și valoarea coșului 
mediu. Adevărata schimbare și creștere exponențială a avut loc în momentul în care s-a 
deblocat asocierea scanării produselor de către proprii angajați și s-a permis autoscanarea 
produselor de către clienți cu plata directă către automate de încasare. Deodată, în locul a 
3 case de marcat a apărut un spațiu deschis cu 10 posturi de autoscanare, cozile de 
așteptare au dispărut, la fel ritmicitatea demoralizantă a așteptării la casa de marcat, 
fluxurile s-au accelerat imediat, ceea ce înseamnă că un număr mai mare de clienți au făcut 
cumpărături în hipermarket în aceeași unitate de timp, respectiv au crescut vânzările. Este 
o situație cu câștig pentru toate părțile implicate, însă remarcabil este că rezultatul financiar, 
ieșirile din sistem, au fost deblocate din ritmicitatea care le plafona și au fost lăsate să 
evolueze natural, să crească exponențial dacă în rest existau premisele (produsele potrivite, 
care determină cererea pentru acestea, etc).  
 
Referințe: 
Baumol, W. J. (2005) ‘Education for Innovation: Entrepreneurial Breakthroughs versus 
Corporate Incremental Improvements’, Innovation Policy and the Economy, 5, pp. 33–56, 
disponibil la: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=url,ip,cookie,uid&db=edsh
ol&AN=edshol.hein.journals.inopec5.6&site=eds-live   
Cherad, F. (2020). Growth vs scaling: What's the difference and why does it matter? 
Blog.spendesk.com, disponibil la: https://blog.spendesk.com/en/growth-vs-scaling  
Lubeck, D. (2012) ‘The Steady Growth Game’, Smart Business Los Angeles, 7(9), p. 6, 
disponibil la: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=url,ip,cookie,uid&db=bth&
AN=102911603&site=eds-live 
Williams, G. (2017). Lessons in Entrepreneurship and Exponential Growth. 
Entrepreneur.com, disponibil la: https://www.entrepreneur.com/article/301099  
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4.4. Learning from the best. Interviu cu Florin Pop – Senior Mentor 

Aproape de finalul proiectului am încorporat feedback-ul din zona de mentorat sub forma 
unui interviu. La întrebările noastre răspunde Florin Pop, mentor cu experiență în zona 
academică și antreprenorială, deopotrivă. 

1. Știind acum cum s-au adaptat antreprenorii la provocările anului 2020, care au fost 
early-sign-urile de care am fi putut ține cont la momentul evaluării sau al 
mentoratului? 

Personal nu am perceput “early sign-uri” evidente sau majore în 2019 care să prevestească 
un an 2020 atât de dificil și din păcate constatăm că acest context provocator continuă și în 
2021. Primele semne ale pandemiei au apărut în China în Q4.2019 dar părea mai degrabă 
o provocare regională și pe termen scurt. Nu intuiam la acel moment o amploare de 
asemenea anvergură care a afectat serios sănătatea populației, economia la nivel global și 
implicit mindsetul și comportamentul antreprenorilor.  
Nu consider un eșec faptul că un mic antreprenor local (RO) nu a anticipat acest sau 
identificat aceste “early stage signs” ale contextului pandemic. Să nu uităm că mari case de 
rating în 2008 nu prevesteau catastrofa de natura “subprime” care a impactat ani buni 
economia globală (https://www.cairn.info/revue-finance-2015-3-page-53.htm sau 
https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=faculty_articl
es). 
De ce aș judeca aspru în acest context un antreprenor local din România că nu a văzut 
aceste “early signs? Sincer cred că și OMS-ul a acționat ezitant la începuturile pandemiei.  
Mai degrabă în acest context pandemic este important CUM NE ADAPTĂM ca indivizi, ca 
antreprenori, ca startup, ca echipă, ca societate …   Cum ne-am adaptat? Ce am învățat? 
Cum vom acționa în viitor pornind de la această experiență? 

 Ne-am adaptat ducând multe din business-uri către online, orientându-ne serviciile 
și produsele către sectoare care au suferit mai puțin în pandemie, sau chiar au avut 
context favorabil (online business, delivery, ecommerce, edutech, online 

communication tools, fintech, telehealth). Ne-am adaptat devenind mai eficienți   

Obligați de context paradoxal am învățat să funcționam mai eficienți în termen de  
cost-benefits. Ne-am adaptat la remote work. 

 Ne-a învățat acest context ca trebuie sa fim mai “agile” în viitor, să fim mereu 
implicați și atenți la piață și mai ales la semnalele macro pe care cei mai mulți 
antreprenori și startups le ignoră inconștient sau cel puțin nu le prioritizează din lipsă 
de resurse și knowhow.   

 Ne-a învățat acest context pandemic ca este important sa fim mai atenti la “rezerve” 
atât la nivel personal cât și la nivel de business. Nu știm când un context similar se 
mai poate repeta și cum va afecta, din nou, economia globală și mindest-ul 
consumatorilor, al antreprenorilor, etc… Tocmai din acest motiv ar fi bine ca în 
următorul ciclu economic crescător să începem să învățăm să punem deoparte 
rezerve pentru situații viitoare neprevăzute sau dificile (mai ales de durată cum se 
dovedesc a fi aceste pandemii). 
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 Ne-a mai învățat acest context să introducem un concept de diversificare și portfolio 
management atât la nivel de finanțe personale cât și la nivel de business 
antreprenorial.  
 

2. Ce crezi că au făcut bine acei startuperi al căror business a crescut în aceste 18 luni? 

Cei care au reușit să se adapteze mai repede și mai eficient la noul context sunt cei care 
înregistrează deja rezultate pozitive. Unele transformări în societate și antreprenoriat s-ar 
fi întâmplat oricum în perioada următoare, pandemia le-a accelerat. Cei care s-au adaptat 
rapid la noul context, respectiv modelul de business, canalele de vânzări, comunicarea cu 
clienții, digitalizarea proceselor, munca remote sunt cei care vor trece mai ușor peste 
pandemie. Unii aveau deja inițiate astfel de procese și aceștia au fost mai agile în pandemie. 
Exemplu pentru zona Horeca, un sector foarte afectat, ar fi dezvoltarea modelului de 
business de tip delivery. 
 
In alta ordine de idei, pe acest topic vorbim despre Leadership. Leaderii adevărați se vad in 
mod deosebit in momente grele. Astfel de pandemii și/sau contexte dificile de durată 
validează lideri adevărați (din păcate atât de puțini la nivel global). Startupurile care vor 
ieși cu bine din acești 2 ani pandemici sunt cele care au LEADERI!!   Vorbesc despre 
acei antreprenori care se gândesc la oameni, la echipă, să-i păstreze, să reușească să-i țină 
motivați atunci când sunt căzuți, să ajute organizația să supraviețuiască. Vorbesc despre 
oameni puternici dar în același timp empatici cărora chiar le pasă și care întrebă colegii “cum 
ești?” și pun pe primul plan organizația. Omenirea și in particular ecosistemul startups are 
mare nevoie de astfel de oameni, mai ales în condițiile în care, astăzi, majoritatea oamenilor 
se confruntă cu stări de frică, anxietate, lipsă de motivare, lipsă de încredere și 
predictibilitate.  
Cred în formarea unei noi clase de Leaderi oneşti, cu viziune şi valori care să atragă oameni 
si să armonizeze echipe, structuri, parteneriate. 
 

3. Ce condiții trebuie să fie întrunite ca un mentor sau un coach să spună unui 
startuper: business-ul nu e pentru tine, du-te și angajează-te undeva?   

In cei aproape 7 ani de când activez ca mentor am învățat că este important să nu asumi 
decizii pentru cei cu care colaborezi. Genul acesta de decizie este una personala și recomand 
să fie asumată de către fiecare individ în parte.  
Cu cât un mentor asumă astfel de decizii și responsabilități pentru un anumit mentee cu 
atât relația de dependență crește și se transformă în ceva toxic. Văd rolul mentorului ca 
unul de ghidaj, oferind informații despre propria sa carieră, precum și îndrumare, motivație, 
sprijin emoțional și modelare. ... Un mentor poate ajuta la explorarea carierelor, stabilirea 
obiectivelor, dezvoltarea contactelor și identificarea resurselor dar nu asumă decizii pentru 
mentee. 
Decizia la care se face referire în întrebare rezultă dintr-un proces sincer de teste și 
experiențe antreprenoriale, care pot conduce persoana în cauză la o astfel de opțiune. 
Desigur mentorul poate oferi îndrumare în tot acest proces. Nu este ceva negativ în a 



 
 
 
 
 
 

 

Pa
g 
68

 

descoperi după anumite experiențe că ești făcut pentru o carieră de angajat și nu pentru 
antreprenoriat.  
 

4. Să ne imaginăm că există un pedigree de antreprenor "made in Transilvania". Cum 
l-ai putea descrie? 

Cunoscând bine acest ecosistem aș încerca să trasez câteva caracteristici ale 
antreprenorului ardelean: 

 Educat și cult  
 Dornic de a demonstra succes în plan local și apoi la nivel național/global  
 Dornic de a dezvolta parteneriate 
 Conștient de apartenența la un spațiu geografic cu potențial și imagine bună și 

folosește asta smart în branding și conceptul businessului 
 Începe să se valorizeze tot mai corect raportat la potențialul său  
 Dornic să învețe, să exploreze, să acumuleze experiențe, resurse, capital 
 Temător și prudent la început, caută cu atenție partenerii inițiali 
 Tot mai deschiși către advisory și mentorat 

 

5. Care crezi ca va fi rata de drop-out la 12 luni a business-urilor începute în anul 2020, 
și de ce?  

Nu m-aș hazarda să dau procent de drop-out într-un context destul de imprevizibil. 
Experiența recentă mi-a arătat că a trebuit să ajustăm masiv toate BVC-urile previzionate 

la început de 2020 din cauza pandemiei    

Paradoxal sau nu, consider că rata de drop-out a startupurilor inființate în 2020 va fi mai 
mică decât înainte. Cei ce se nasc în contexte dificile devin mai puternici.  
Aceste startupuri au pornit de la ipoteze dificile, au învățat de la început să acționeze cât 
mai agile și adaptate la piețe și context. Presupun că majoritatea dintre aceste startupuri 
au introdus de la inceput tool-uri digitale și mecanisme de risk management. Parametrul 
important acum este “time” altfel spus cât de repede reușim să ieșim din contextul pandemic 
(după aceste ultime 18 luni). 
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Capitolul 5 Finanțări posibile pentru idei imposibile 

5.1 Am visat, am creat și am venit să vă povestesc 

Proiectul Transilvania Start Up și-a propus de la bun început să susțină visurile celor care 
doresc să pășească pe drumul antreprenoriatului. Pornind de la idee că niciun vis nu e prea 
mare și niciun visător nu e prea mic, am lucrat îndeaproape timp de 2 ani cu tinerii 
antreprenori care au avut un vis și acum au o afacere, după chipul și asemănarea acelui vis.  
Am strâns în jurul nostru oameni care au visat de multă vremea la o afacere a lor, care au 
dorit să fie stăpâni pe viața lor, să nu mai depindă de nimeni, să facă ce le place nu doar în 
timpul liber. Am întâmpinat teama de necunoscut cu traininguri de antreprenoriat, finanțe, 
marketing, cu sesiuni de mentorat și monitorizare a afacerii. Am construi împreună o 
comunitate de antreprenori, de oameni care au ieșit din zona lor de confort și și-au îndeplinit 
visele. Ne-am fost alături unii altora pentru a trece peste toate obstacolele și am reușit.   
Vă invităm să cunoașteți mai îndeaproape 4 dintre cele mai inedite și greu de implementat 
afaceri din cadrul proiectului nostru. Întâmplarea face ca fiecare dintre ele să fie conduse 
de femei antreprenor, care s-au dovedit puternice și creative și au reușit să se afirme într-
o lume preponderent masculină.  
 
Flavia Craioveanu, MUZEON S.R.L - Am visat și am deschis primul muzeu al istoriei 
evreilor din Transilvania 
Muzeon este un muzeu inedit al istoriei evreilor din Cluj, care dorește să ofere vizitatorilor 
o experiență senzorială, prin instalații artistice, descrieri audio, muzică, efecte sonore, 
vizuale, olfactive și tactile, pentru o mai bună cunoaștere a istoriei minorității evreiești din 
Cluj și Transilvania și pentru a oferi pieței ceva în plus față de muzeele clasice. Muzeul are 
la bază un concept nou de muzeu, fiind compact, senzorial și de dimensiuni reduse, și 
folosește metode inedite de prezentare a exponatelor, diferite de cele ale unui muzeu clasic. 
Modul de parcurgere a muzeului constă într-un traseu prestabilit, respectând o ordine logică 
și cronologică și o continuitate între exponatele muzeului. Muzeon este cu un pas înaintea 
competiției prin inovarea tehnologică pe care o introduce în piața muzeelor din Cluj. Chiar 
în acest moment, au în pregătire o variantă virtuală a muzeului, care va putea fi accesată 
de la distanță de către orice vizitator.  
 
Iată ce ne-a povestit Flavia despre afacere și experiența cu proiectul Transilvania Start up. 
Care este esența afacerii tale? 
Esența afacerii mele este un muzeu de istorie a evreilor din Cluj, dar un muzeu special care 
spune povești de viață, unele dintre ele fiind chiar ale familiei mele. Muzeon vine în 
întâmpinarea nevoii de activități recreaționale din oraș și le oferă turiștilor posibilitatea de a 
explora un muzeu în mod senzorial, fiind primul de acest gen pe piața din Cluj-Napoca. 
Vizitatorilor le oferim un produs de valoare prin colaborarea cu specialiști în design de 
expoziție și în istorie, pentru a crea un conținut de impact.  
Ce ai facut în ultimele luni și, dacă a fost cazul, cum te-ai reinventat ca afacere să 
treci prin criza Covid? 
Situația noastră e puțin diferită față de a altor firme sau organizații, fiindcă noi ne-am lansat 
afacerea exact în timpul pandemiei. După deschiderea muzeului ne-am mutat activitatea de 
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acasă la muzeu și am respectat toate măsurile de prevenție necesare. De asemenea, am 
încurajat potențialii vizitatori din mediul online să vină la muzeu, prin promovare masivă, 
asigurându-i că sunt în siguranță la muzeu și că trebuie, la rândul lor, să respectele măsurile 
de prevenție. Cât timp am avut activă promovarea online s-a observat o creștere a 
numărului de vizitatori, însă tot sub pragul de rentabilitate. Planul era să deschidem muzeul 
la începutul lunii aprilie, însă starea de urgență ne-a obligat să amânăm deschiderea până 
în iulie. Lucrările de pregătire pentru deschiderea muzeului s-u încetinit foarte mult în timpul 
stării de urgență. Am păstrat angajații în perioada pandemiei, deoarece aveam bugetul 
pentru salarii asigurat din finanțări publice și private până la sfârșitul anului. Muncă 
angajaților s-a desfășurat de acasă în timpul stării de urgență, iar lucrările de amenajare la 
spațiu s-au făcut astfel încât să nu fie niciodată mai mult de 2 muncitori în locație. După 
încheierea stării de urgență am deschis muzeul, însă numărul de vizitatori a fost foarte redus 
în comparație cu estimările noastre bazate pe un turism funcțional. 
Care a fost cea mai are provocare suplimentara care ți-a apărut în business odată 
cu pandemia? 
Faptul că a trebuit să obținem veniturile cerute de finanțatori în ciuda lipsei generalizate a 
turismului, fără niciun fel de concesii care să țină cont de specificul afacerii. 
Ce ai învățat și cum ai devenit mai puternică? 
Am învățat că, dacă ai idei bune, inventivitate și o echipă potrivită, poți să faci aproape 
orice, oricât de dificile ar fi condițiile. Am mai învățat că trebuie să adaptezi și să improvizezi 
încontinuu și să lași deoparte planurile rigide. Ce m-a încurajat a fost feedback-ul aproape 
exclusiv pozitiv pe care l-am primit din partea clienților. 
Ce le-ai transmite antreprenorilor care trec sau vor trece printr-o situație similară, 
bazat pe experiența ta proprie? 
Să se asigure că au echipa potrivită cu care să își ducă la capăt proiectul, să adopte metoda 
lean de dezvoltare a afacerii sau a produsului și să nu se teamă să improvizeze. 
 
Anamaria Stancu, OUTSMARTERS GENERATION S.R.L - Am visat și am deschis 
prima mea afacere cât încă eram studentă 
Anamaria Stancu a deschis, împreună cu partenerul ei, o cafenea de tip coffee to go, franciză 
Captain Bean, în Cluj-Napoca. Este vorba despre un proces de francizare al cafenelei 
“Captain Bean”, așadar sunt preluate rețete deja testate cu succes în rândul clienților și 
adoptate în cadrul noii locații de tip franciză. Anamaria ne-a mărturisit că a ales această 
cafenea pentru că este un concept care se axează pe oameni și care se află în continuă 
actualizare și dezvoltare. Notorietatea pozitivă pe care aceasta a acumulat-o de-a lungul 
timpului, este un avantaj în ceea ce privește receptivitatea viitorilor clienți. Mai mult decât 
atât, locația cafenelor este în Cluj-Napoca, oraș recunoscut pentru potențialul sau în 
domeniile universitar și cel corporatist, iar zona clienților targhetați sunt studenții și angajații 
din cadrul corporațiilor. În prezent, conceptul “Captain Bean” deține 8 locații, în orașul Cluj-
Napoca, expansiunea acestuia, de-a lungul timpului, întâmplându-se în mod organic, pentru 
că popularitatea, în ceea ce privește prețurile foarte accesibile, calitatea cafelei, diversitatea 
specialităților disponibile în meniu și atitudinea față de clienți, crescând.  
Iată ce ne-a povestit Anamaria despre afacerea ei și experiența cu proiectul Transilvania 
Start up. 
Care este esența afacerii tale?   



 
 
 
 
 
 

 

Pa
g 
71

 

“Fiecare dintre noi poate fi căpitan.” – mai mult sau mai puțin cu referire și la brandul pe 
care îl reprezentăm, ideea de a avea încredere în propriile forțe, indiferent de vârstă sau 
resurse financiare, este foarte prețioasă. Noi știm că un camarad foarte bun al fiecărei 
dimineți este cafeaua, așa că ne propunem să asigurăm această companie în fiecare 
dimineață. Dacă o cafea poate fi pentru cineva doza optimă de impuls către productivitate 
și energie, noi suntem gata să venim cu soluția.  
Ce ai făcut în ultimele luni și, dacă a fost cazul, cum te-ai reinventat ca afacere să 
treci prin criza Covid? 
Referitor la soluții: asemenea societății, am încercat să abordăm o perspectivă mai digitală. 
Astfel că, ne-am orientat către vânzarea de vouchere și abonamente avantajoase de cafea, 
apoi am introdus delivery, și ne-am îmbunătățit promovarea online prin lansarea paginii de 
Instagram captainbean.isac, unde ne dorim să formăm o comunitate faină.  
Care a fost cea mai are provocare suplimentara care ți-a apărut în business odată 
cu pandemia? 
Ultimele luni au fost dificile, pe alocuri demotivante, însă nu am renunțat. Ne-am întâlnit cu 
provocări pe care nu le puteam controla, dar mai ales preconiza. În fiecare lună de 
implementare a afacerii noastre, până în luna martie, am cunoscut o creștere constantă și 
considerabilă, majorându-ne veniturile de până la 4 ori în doar 4 luni. Apoi, venirea 
pandemiei ne-a restricționat accesul către clienții noștri, care ori au început să lucreze de 
acasă, ori nu au mai venit la liceu/facultate pentru siguranță. Iar aceasta este povestea pe 
scurt; poveste care ne-am dori să nu ne definească, ci să ne educe înspre a fi mai puternici, 
mai creativi. 
În ansamblu, criza Covid pentru noi se resimte încă și, realist vorbind, se va resimți o bună 
perioadă de acum încolo, pentru că facem parte din domeniul HORECA, însă obiectivul este 
să supraviețuim și să ne orientăm cu răbdare către soluții. 
Ce ai învățat și cum ai devenit mai puternică? 
În toată această perioadă am învățat că stabilitatea emoțională este foarte importantă în 
luarea deciziilor raționale, iar mobilizarea este cheia. Pentru noi, fiind tineri și la început de 
drum antreprenorial, ideea că nu facem nimic greșit și totuși lucrurile nu funcționează la 
potențialul pentru care am muncit zi de zi oferind fiecare cafea cu zâmbetul pe față și inima 
deschisă, a fost o idee ce a necesitat o abordare matură, prin urmare procesarea acesteia 
ne-a maturizat ca oameni și ca antreprenori. Suntem mai calculați, mai prevăzători și mai 
angrenați în procesul de reinventare constantă.  
Ce le-ai transmite antreprenorilor care trec sau vor trece printr-o situație similară, 
bazat pe experiența ta proprie? 
Nu consider că poate spune cineva “Stai liniștit, va fi bine” fără riscul de a fi superficial și cu 
siguranța clară a acestui lucru, însă, cu siguranță dacă lucrurile nu vor fi mai bune – voi veți 
fi mai buni, pentru că fiecare experiență este o lecție pe care o veți putea aplica înțelept în 
actuala afacere sau într-o afacere viitoare.    
 
Ronela Ardelean, CARERI EDUCATIV S.R.L  - Am visat și am realizat cel mai 
complex centru educațional nonformal din Sighetu Marmației 

Pe o piață cu puține oferte de spații pentru copii, Ronela și-a propus să creeze un „Spațiu 
de joacă cu inserții educative”, prin intermediul căruia să o gamă larga de servicii: program 
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after-school, cursuri de limbi străine, Zumbakids, Ateliere de creație (copiii învață să își 
confecționeze singuri jucării, cadouri pentru cei dragi), Ateliere de dezvoltare personala, 
Ateliere de gătit, Ateliere meșteșugărești, achiziționarea unei licențe pentru predarea 
aritmeticii mentale „SMARTYKIDS”. Iată ce ne-a povestit Ronela despre afacerea ei și 
experiența cu proiectul Transilvania Start up: 
După 3 ani lucrați în învățământ, am renunțat la această muncă, fiind dezgustată de modul 
în care erau tratate cadrele didactice. Că orice mamă, și a mea a insistat să nu renunț la 
visul meu de a lucra cu copii. Am trecut în privat, am început de jos și am urcat treptele 
ierarhice, rând pe rând, din dorința de a învață totul: am fost picolo, am fost barman, am 
fost ospătar, am fost șef de sală, am fost gestionar, am fost asistent manager, exact în 
ordinea în care le-am enumerat. Am plecat din învățământ , luând totul de la zero, în 
speranța unei vieți mai bune, dar în timp visul meu se contura! Am învățat management, 
am învățat marketing , am învățat să conduc afacerile altora! De ce nu aș putea conduce 
propria afacere? 
Care este esența afacerii tale?   
CARERI EDUCATIV SRL, „al treilea copil al meu” se naște în septembrie 2019, cu ajutorul 
programului TRANSILVANIA START-UP și are un scop bine stabilit, acela de a veni în ajutorul 
părinților, prea ocupați cu alergatul după supraviețuire. Ne-am ridicat și cu pași mărunți am 
învățat să „mergem” și să ne facem loc în lumea afacerilor. Am înființat programul after-
school, în cadrul căruia preluăm copii de la școală, servim masă în regim catering, în cadrul 
centrului nostru, le oferim asistență în efectuarea temelor și acces la tot ce înseamnă 
activitățile centrului: ateliere de creație, ateliere de dezvoltare personală, ateliere de 
bucătărie pentru copii, ateliere de pictură, cursuri de limbi străine, cursuri de zumba și 
multă, multă distracție. Organizăm petreceri tematice pentru copii, cu decor complet, la 
alegerea sărbătoritului; am diversificat jocurile și distracția din timpul petrecerilor, am creat 
amintiri și bucurii. 
Ce ai făcut în ultimele luni și, dacă a fost cazul, cum te-ai reinventat ca afacere să 
treci prin criza Covid? 
Am crescut, am ajuns să ne bucurăm de reușitele noastre, dar în martie 2020, am fost 
nevoiți să ne oprim. Două săptămâni am studiat și am testat tot ce se putea , nu am închis 
și nu ne-am dat bătuți. Am achiziționat măști, am cumpărat bumbac, m-am autorizat în 
producție și comercializare măști, că doar erau în trend și am reușit să mai supraviețuim 2 
luni. Am căutat soluții pentru a putea continuă pe direcția, pe care am pornit, am întors 
internetul pe dos și totul era blocat. Eu trebuie să merg înainte! E muncă mea , e copilul 
meu, e viață mea; nu cedez acum. 
După ce în martie 2020 s-au impus restricții pentru spațiile de joacă, ne-am reorganizat și 
am extins plaja activităților educative. Ne-am ocupat exclusiv de after-school, începând din 
luna iunie și mai nou de școală on-line. Am mai creat un spațiu de învățare și m-am calificat 
în Aritmetică mentală, achiziționând franciză Smarty Kids, ca o alternativă de educație. Am 
făcut cunoștință cu lumea Smarty Kids,, o franciză care propunea dezvoltarea complexă a 
copilului prin artimetică mentală încă din 2019. Am făcut loc altor idei și preocupări, chiar 
dacă gândul mi-a rămas acolo. Prin iunie 2020 i-am redescoperit. Pot spune că am speculat 
momentul. În situația actuală era singură luminița care se întrevedea la capătul tunelului și 
bineînțeles salvarea business-ului meu. Am acționat rapid, ne-am schimbat titulatura, 
suntem Centru Educațional, cu program after-school și cursuri de Aritmetică Mentală. 
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Petreceri am ținut la domiciliul clienților, am pregătit decoruri, mesele festive, dar nu am 
participat fizic la evenimente. Am căutat tot timpul să respectăm prevederile legislative, dar 
să găsim și soluții pentru supraviețuirea business-ului și am reușit. Chiar sunt mândră de 
afacerea mea, mi-a fost foarte greu, am făcut cursurile pentru Aritmetică Mentală, e o școală 
intensivă, cu concentrare maximă, între timp am făcut și alte cursuri: de coafor și bucătar; 
a fost epuizant, dar licență pentru Aritmetică Mentală și Atestatul SmartyKids a făcut să nu 
mai conteze efortul. AM REUȘIT! CARERI EDUCATIV SRL A SUPRAVIEȚUIT!  
Care a fost cea mai are provocare suplimentară care ți-a apărut în business odată 
cu pandemia? 
Cea mai mare provocare, cred că a fost pentru toți supraviețuirea în condițiile în care ne-au 
restricționat ca activitate și găsirea de soluții pentru a ieși din criză. Au fost câteva nopți 
nedormite, cu calcule și dureri de cap; dar cum noaptea e cel mai bun sfătuitor, a venit și 
soluția. 
Ce ai învățat și cum ai devenit mai puternică? 
Dacă îți dorești ceva cu adevărat, iubești ceea ce faci, vei găsi întotdeauna soluții! Nu știi 
cât ești de puternic, până nu ești nevoit să fii puternic! 
Ce le-ai transmite antreprenorilor care trec sau vor trece printr-o situație similară, 
bazat pe experiența ta proprie? 
Niciodată nu a fost și nu va fi ușor, dar am învățat sau mai degrabă mi s-a confirmat ceea 
ce știam deja: nu există limite în viață această,  în activitatea ta, doar dacă ți le impui 
singur. Ești puternic atunci când cazi de 7 ori și te ridici de 8 ori. Orice este posibil, poți 
depăși orice obstacol dacă îți dorești cu adevărat. Nu există afacere neprofitabilă, există 
doar antreprenor care a renunțat să lupte. Nu suntem antreprenori pentru a face mai mulți 
bani, suntem antreprenori pentru că o bucată din sufletul nostru s-a transpus în alt membru 
al familiei, care se numește Business. 
Antreprenorilor le spun: Urmați-vă visele, aveți încredere în intuiția voastră! Un business 
este ca și un copil; se naște din vise, crește și se dezvoltă cu dragoste și respect pentru 
muncă, se maturizează cu ajutorul încrederii în voi! "Niciun vis nu e prea mare și niciun 
visător nu e prea mic!" 

Paula Giurgiu, DROMIAN CRAFTSHOP S.R.L - Am visat și creez accesorii hand-made 
din piele naturală decorate cu tehnica tatuajului 
Paula are o afacere unică în România: produce accesorii mici, portofele, curele de ceas, 
borsete și multe altele, lucrate manual în întregime, de la design până la ultimele finisaje, 
prelucrate din piele naturală, resturi de piele, pe care le salvează de la risipă. Produsele sunt 
realizate printr-o tehnică proprie și decorate prin tehnică de tatuare, exact la fel cum se 
tatuează pielea umană, iar rezultatul final este deosebit.  
Iată ce ne-a povestit Paula despre afacere și experiența cu proiectul Transilvania Start up: 
Care este esența afacerii tale?   
Totul a pornit de la un hobby, pe care îl am în comun cu prietenul meu, de la pasiunea de a 
lucra cu piele și a ne crea propriile accesorii, refolosind că materie prima produse vechi din 
piele naturală (curele, genți, etc.), transformându-le în accesorii moderne și actuale. După 
mulți ani de experiență în domeniu am ajuns la o tehnică proprie de a ne realiza produsele 
și anume decorarea lor prin tehnică de tatuare rezultatul final fiind ceva unic și exclusiv. 
Toate produsele sunt realizate din piele naturală refuzată de marile companii din cauza 
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defectelor, lucrate manual în întregime de la design până la ultimele finisaje, decorate cu 
tatuaje personalizate. 
Ne-am axat pe producerea de accesorii mici, portofele, curele de ceas, borsete și multe 
altele, prelucrate din piele, resturi de piele, pe care le salvăm de la risipă, preluându-le de 
la un intermediar care la rândul sau le importă din afară țării și care le cumpără de la 
companiile prelucătoare de piele naturală. 
Ideea de a ne transformă hobby-ul în afacere a luat naștere datorită cererii din ce în ce mai 
mari a produselor hand made, personalizate și datorită faptului că pe piață există o 
concurență extrem de mică. Vrem să producem serii mici de accesorii din piele naturală, cu 
un design original. 
Cea mai importantă caracteristică pe care o dețin produsele pe care noi le realizăm și care 
se diferențiază întru totul de tot ceea ce se găsește pe piață, este decorarea produselor 
hand-made prin tehnica de tatuare.  
Ce ai făcut în ultimele luni și, dacă a fost cazul, cum te-ai reinventat ca afacere să 
treci prin criza Covid? 
În ultimele luni ne-am continuat activitatea, la fel că și înainte, și nu am întrerupt-o, în ciuda 
faptului că a intervenit problema Covid-19. Nu a fost necesar să ne reinventăm ca și afacere, 
deoarece nu am întâlnit impedimente semnificative care ne-ar putea afecta afacerea. 
Care a fost cea mai mare provocare suplimentară care ți-a apărut în business odată 
cu pandemia? 
Cea mai mare provocare care a apărut în business, odată cu pandemia, a fost cea cu privire 
la socializare. Nu s-au mai ținut convențiile și târgurile la care participăm an de an, și nu 
am mai reușit să stabilim legături și întâlniri face to face cu dragii noștri clienți, prieteni și 
viitori clienți. Tot ce a ținut de detalii produse și comenzi s-a desfășurat în online, iar livrarea 
produselor s-a realizat exclusiv prin firme de curierat. 
Ce ai învățat și cum ai devenit mai puternică? 
Am știut dintotdeauna, iar acum mi s-a confirmat, că reușim să ne clădim ca și afacere și 
să creștem cu pași mărunți, dar siguri, datorită clienților noștri  care ne-au susținut în 
această perioada și care au avut încredere în noi. Suntem puternici și nu am lăsat această 
criză să facă ce vrea din noi, am fost optimiști și suntem în continuare. Continuând 
activitatea în perioada pandemiei, ne-am cufundat în muncă și nu ne-am lăsat distrași de 
probleme din exterior.  
Ce le-ai transmite antreprenorilor care trec sau vor trece printr-o situație similară, 
bazat pe experiența ta proprie? 
Consider că trebuie să știe că de foarte mare preț este agilitatea. După situațiile din exterior, 
nu știm ce ne așteaptă de la o zi la altă. Mesajele sunt ambigue, greu de înțeles și pline de 
incertitudini. De aceea, ar trebui să fie permanent alerți , să lucreze cât mai simplu, mai 
flexibil și mai orientat către rezultate, iar așa vor reuși să se adapteze mai rapid în cazul 
unor situații similare.  
 

5.2 Perspective antreprenoriale pre si post pandemice 

Am invitat 6 antreprenori dintre beneficiarii proiectului să participe la un dialog virtual – 3 
dintre ei cunoscând realitățile prezentului (început de 2021, primul an post pandemic) și 
ceilalți 3 “prinși” fictiv în entuziasmul lunii februarie 2019, când tocmai au aflat că planul lor 
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de afaceri a câștigat competiția pentru o finanțare nerambursabila. Pentru simetrie și 
varietate, cei 6 au afaceri din domenii cât mai diferite, au avut parte de provocări 
neașteptate ca antreprenori și au acceptat să ia pe rând rolul din prezent și din trecut.  
 
Reguli pentru participanți: 

1. Alegeți cel puțin 4 din întrebările de mai jos, și dați un răspuns cât mai sincer și 
detaliat posibil, dar neapărat puneți-vă în pielea voastră de azi, și din 2019 (după 
pitch când am publicat rezultatele). 

Întrebarea 1: (din prezent către trecut) 
Atunci in 2019 când ai aflat că vei primi banii, care îți imaginai că va fi cel mai pesimist 
scenariu posibil? 
Întrebarea 2: (din trecut către prezent) 
Exista vreun semn pe care trebuia să-l observ (și nu l-am observat), așa încât să trec mai 
bine prin anul 2020? 
Întrebarea 3: (din prezent către trecut) 
Când ai pornit afacerea, te-ai gândit ca va fi un proiect extra-job, sau urma să fie principala 
ta sursă de venit? 
Întrebarea 4: (din trecut către prezent) 
Care a fost cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat ca antreprenor? 
Întrebarea 5: (din prezent către trecut) 
Când ai calculat bugetul subvenției, câți bani erai pregătit să pui din buzunar ca afacerea să 
meargă? 
Întrebarea 6: (din trecut către prezent) 
Spune-mi trei lucruri pe care le-ai schimba acum în planul de afaceri, dacă ar trebui să-l mai 
depui odată în concurs. 
 
Răspunsuri: 
 
Beneficiar 1 – Sebastian Chețan 

1. Am făcut de la început vizualizare și pozitivă (aceasta a fost baza scenariilor 
prezentate în pitch) dar și negativă. În scenariul negativ urma să cheltui toți banii 
din finanțare plus o parte substanțială de fonduri proprii fără ca piața să înteleagă 
sau să-i pese de ce oferim noi. Fără să reușesc să obțin contracte și venituri 
în companie, decât în prea mică măsură. În plus, mi-am imaginat că parteneriatul 
din echipa noastră de 3 persoane nu va funcționa bine și va trebui să repornesc pe 
cont propriu sau cu o nouă echipă. M-am mai gândit și că pariul meu pe tehnologiile 
AR/VR s-ar putea să fie greșit, acestea să nu ducă nicăieri. Scenariul cel mai negativ 
ar fi fost să îmi cheltui toate economiile și să trebuiască să îmi caut din nou un job. 
 

2. M-am gândit că probabil va dura în jur de 2-3 ani până când voi putea câștiga cât 
să-mi acopăr cheltuielile lunare, mai ales că eu ca antreprenor sunt ultimul care e 
plătit din companie. Afacerea în continuare nu asigură decât o mică parte din 
veniturile mele lunare, pentru că reinvestesc tot. Probabil că va dura undeva la 5-7 
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ani până când voi reuși să câștig la nivelul veniturilor mele anterioare și nici asta nu 
e garantat. Dar știu că asta e calea mea și oricum sunt obișnuit să trăiesc ca un 
student. Am adoptat o strategie "high risk, high reward". În plus, dacă 
vreodată mă voi întoarce la un job fulltime într-o altă companie, voi fi mult mai 
valoros, chiar și ca angajat - intraprenor. Așa că nu prea am cum să pierd decât dacă 
renunț. 

 
3. Pe lângă cei 33k euro din subvenție, am mai pus în joc încă 16k euro bani proprii. Ei 

au fost oricum necesari pentru că subvenția a întârziat 6 luni față de calculele mele 
și deja găsisem persoanele potrivite, așa că i-am angajat oricum. În total până în 
acest moment, investiția mea personală este undeva la 30K euro. Oricum mare parte 
din acești bani sunt costul învățării. Dacă ar fi să o iau de la început aș fi mult mai 
cumpătat la cheltuieli și cu mult mai mult focus pe venituri. 
 

4. Da, ar fi trebuit de la început să reduc mult cheltuielile și tot focusul pe generare de 
venituri. Însă nu am vrut să "dau oamenii afara" într-o perioada dificilă și am 
continuat să plătesc salariile 100% și să refocusez eforturile spre alte obiective. Era 
greu să generăm venituri pentru că nimeni nu voia să cheltuie bani din martie până 
prin august-septembrie 2020. Am pierdut un contract important. Dar am și reușit să 
semnez un alt contract și mai important pe web development pentru un produs digital 
în outsourcing. Practic e un produs dezvoltat de noi cu drepturi de proprietate 
intelectuală, iar acest produs ar putea deveni o sursă importantă de venit pe viitor. 
 

5. Am trecut peste multe limitări personale și am învățat major. Am dat chix 
de suficiente ori încât să nu mai îmi pese de eșec. Mi-a crescut încrederea în 
forțele proprii, am devenit un antreprenor, manager, vânzător, marketer, project 
manager, product manager, recruiter mai bun. TSUP mi-a dat ocazia să mă turez la 
maxim și să cresc, chiar dacă uneori a fost greu și stresant. 
 

6. Întâmplător, îmi dau seama că am realizat aproape tot ce mi-am propus prin planul 
de afaceri. Toate KPI-urile cantitative au fost atinse. Viziunea a fost corecta, la fel și 
strategia de a lucra întâi outsourcing pentru clienți, iar apoi cu resursele și 
experiența dobândite, să investim în produse proprii care scalează mult mai bine. 
Probabil ar fi fost mai smart să nu fac VR deloc. Piața trebuie educată și asta cere 
timp și bani. Business modelul nu ne avantajează, avem cheltuieli mari. Să faci VR 
este costisitor și complicat. Dacă aș fi să pornesc acum la drum cu o primă afacere, 
aș face ceva mai ușor pentru că a fost stresant și cred că am îmbătrânit 5 ani în 
ultimii 2. Dar am devenit și mai anti-fragil în același timp. Dar ce aș face punctual: 
1. as investi mai mult în marketing. 2. aș investi mai multe resurse în vânzări 3. nu 
aș angaja persoane fulltime ci aș lucra cu freelanceri. Și nu aș cumpăra tehnologie. 
Dar a trebuit să cumpăr tehnologie și să investesc în angajați ca și condiție a 
programului. Oricum, sunt foarte bucuros și recunoscător pentru acest program și 
mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în povestea asta.  
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Beneficiar 2 – Daniel Jolța 

1. M-am temut că nu o să pun destul aracet ca să se îmbine două bucăți de lemn :)) 
(chiar aveam frământări de genu’). Lăsând gluma la o parte, nu am stat să mă 
gândesc ce se poate întâmpla. Îmi cunoșteam calitățile și defectele, astfel încât să 
îmi pot răspunde întrebării pe care și-o pune oricare antreprenor la început de drum: 
"Oare am să reușesc sau voi da greș?" Știam răspunsul că voi reuși, deoarece am 
avut o înțelegere cu Dumnezeu și aveam încredere în mine. Că tot ceea ce depinde 
de mine voi face, până la ultimul strop de transpirație. 

 
2. De la început am știut că voi fi ALL-IN. Chiar principala sursă de venit a familiei, 

deoarece sunt singurul care produce în casa noastră, noi ca familie decizând că 
soția mea să rămână acasă să crească și să se ocupe de educația copiilor, cu toate 
că și ea e farmacistă de profesie, iar după atâția ani de facultate investiți nu a fost 
ușor să alegem drumul acesta. Deci nu a fost cale de întoarcere, pentru că 
renunțasem la o slujbă sigură, cu viitor frumos în cadrul companiei unde lucram. 

 
3. Nu îmi calculasem sincer, dar am luat-o din aproape în aproape, ca până la urmă să 

investesc până în prezent cel puțin jumătate din suma primită din grant. 
 

4. Mă gândeam că generației noastre îi merge prea bine și lumea întreagă 
alerga pentru bunăstare și consum ca principal scop al vieții și că "bula" aceasta nu 
o să reziste prea mult. Fiecare generație a trecut printr-un moment critic, fie politic, 
social sau cataclismic și trebuia să ne vină și nouă rândul. Dar nu mă gândeam că 
după chiar 6 luni de la semnarea contractului de subvenție ne vom trezi cu examenul 
de bacalaureat în față, deși abia intrasem în liceu. 

 
5. Acela de a reuși ce mi-am propus: să creez un brand, mititel azi, dar e un brand 

în industria mobilei. Și mai mult de atât, ca oamenii să se atașeze de el.  
 

6. Nu cred că aș schimba ceva anume. Deoarece așa am reușit să mă repliez în anul 
2020, având pașii de dezvoltare trasați. Cum prima etapă trasată pentru 2020 a fost 
scurtcircuitată de pandemie, datorită planului de afaceri am știut ce trebuie să fac: 
adică ce aveam pregătit pentru 2021, am aplicat pentru 2020. 

 
Beneficiar 3 – Nicole Zsigmond-Jurj 

1. Sinceră să fiu, am refuzat să mă gândesc măcar la posibilitatea unui scenariu negativ. 
Dar aveam în schimb în cap o grămadă de visuri și proiecte. Mă pregăteam pentru 2 
ani de muncă foarte grea, atât mi-am dat eu timp pentru a face Bucătăria Zen 
cunoscută măcar puțin și mă gândeam că voi face pe parcurs mici ajustări acolo unde 
și atunci când va fi nevoie. Toată lumea vorbește într-una de mâncarea sănătoasă, 
de ingrediente alese cu grijă, de gustul mâncărurilor din copilărie, de cum bunica și 
poate mama mai aveau timp să gătească, dar în secolul vitezei suntem tot pe fugă 
și n-avem timp. Am crezut cu tărie că voi reuși să readuc conceptul de mâncare 
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sănătoasă în zona asta de mâncare bună, ca la mama, făcută cu drag, încet, cu multe 
mirodenii, cu mult gust, care te hrănește și te crește, nu în ideea aceea de mâncare 
sănătoasă = mâncare de spital, fără gust și fără farmec. Am fost destul de naivă să 
cred că voi găsi acei oameni dispuși să schimbe junk food-ul cu o mâncare bună la 
birou,  mămici dornice să scape de gătit fără vinovăție, liniștite că pun pe masă un 
prânz bun. 

 
2. Din prima clipă mi-am dorit să fie "ultimul" job pe care îl mai am, să fiu propriul meu 

stăpân, să pot schimba din mers regulile jocului, fără să trebuiască să respect 
proceduri, fără ședințe, explicații. Îmi doream mult să mă pot baza pe instinct, să 
simt nevoia clientului, nevoia pieței, să am posibilitatea să accept sau să refuz un 
proiect doar pe bază de feeling. Și da, am sperat din tot sufletul și fără prea mari 
justificări, că pe lângă satisfacția sufletească a lucrului bine făcut va fi și o sursă de 
venit stabilă și consistentă. 

 
3. In faza inițială, înainte de știi că proiectul a fost printre "aleși", eram sigură că voi 

avea nevoie de cel puțin 20000 € pentru a putea da startul proiectului, pe lângă 
subvenție, și speram să îl pot susține din vânzările ulterioare. Nu mi-am pus 
problema lipsei de încasări, sau a unui cash flow sincopat, mă gândeam că fiind vorba 
despre masa de prânz, toată lumea plătește pe loc, sau chiar înainte. (S-a întâmplat 
miracolul de a găsi o bucătărie parțial utilată, și asta m-a ajutat să trec cu mai multă 
ușurință peste șocul COVID din martie 2020.) 

  
4. Da, ar fi trebuit să văd că, în ciuda faptului că toată lumea vrea să mănânce sănătos, 

cele mai mari vânzări le fac tot lanțurile de fast food și cei care vând pe bandă rulantă 
cartofi prăjiți și șnițele. Nu știu cum m-ar fi ajutat asta, că tot nu fac cartofi prăjiți și 
șnițele. 

 
5. Am avut surprize multe, și grozave, și mai puțin dulci. Nu pot alege doar unul. Am 

fost tare plăcut surprinsă să întâlnesc oameni frumoși, parteneri, angajați, clienți, 
care m-au susținut și m-au ajutat în multe momente. Cel mai fain a fost mentorul 
meu, care mi-a fost alături la fiecare poticnire cu susținere, idei și șuturi în fund, 
atunci când a fost cazul. La nivel personal, am descoperit că sunt rezilientă, că în 
ciuda fricii mă adun relativ repede și mă centrez pe soluții, nu pe probleme. Altă 
surpriză plăcută a fost să descopăr că, în ciuda folclorului urban și a părerii generale 
cum că organele de control sunt puse doar pe dat amenzi și găsit nod în papură, eu 
am întâlnit inspectori DSV gata să te asculte, să te susțină și chiar să te felicite pentru 
idee, pentru efort și pentru rezultate. În plină pandemie, în starea de Urgență, din 
neputință și nevoia de a face ceva util, am făcut o campanie prin care, împreună cu 
oameni de suflet din toata lumea, am gătit și am livrat zilnic meniuri pentru întreg 
staff-ul Ambulanței din Cluj, aproape o lună, în fiecare zi. În această perioadă toți 
acei oameni: medici, asistenți, inclusiv directorul Ambulanței ne sunau zilnic să ne 
mulțumească pentru gest. Au fost cele mai emoționante mesaje, venind de la oameni 
care făceau atât de mult în fiecare zi pentru noi toți, și care se bucurau de un gest 
atât de mic ca un prânz cald. Am marele noroc de a face ce-mi place, în combinația 
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perfectă: gătesc, pictez gusturi și arome, în fiecare zi, acestea pentru mine sunt 
emoții și amintiri și mă energizează maxim, și în același timp planific, găsesc soluții 
la provocări zilnice, țin legătura cu clienții, ceea ce mă ține iarăși în vervă și în 
momentul prezent. 

 
6. N-aș schimba nimic. Bine, dacă-i musai, aș schimba puțin grupul țintă. Inițial mă 

gândisem să încep cu părinții și să ajung la copii, pentru că tare vreau o generație 
nouă care mănâncă mult mai bine, cu mai mult respect pentru natură și cu fast food-
ul pe post de moft, din când în când. Acum aș începe invers. Cu copiii. Dacă îi convingi 
pe ei, mama nu mai are nimic de obiectat. 

 
Beneficiar 4 – Marius Parno 

1. Am aflat că voi primii banii pentru afacerea pe care o iubesc foarte mult. Am avut 
emoții de la depunerea planului meu de afaceri în concurs și până azi am încă emoții. 
Această afacere face parte din viața mea, din timpul meu și din familia mea. Pot să zic 
că este noul membru al familiei mele. Cel mai pesimist scenariu este faptul că nu voi 
putea lua în chirie un spațiu cu mare vad comercial deoarece în faza în care eu am 
studiat piața, spațiile cu vad comercial ridicat s-au dat. Eu am luat singurul spațiu 
existent în acel moment. Mi-am dat seama că sunt poziționat într-o zonă marginalizată 
a orașului, într-o zonă ascunsă fără vizibilitate și lângă circa 20 de metri de prima 
spălătorie self service din oraș. Acum începe provocarea mea. 
 

2. Pentru mine este un extra-job deoarece am un loc de muncă la care nu aș vrea să 
renunț. Iubesc enorm acest proiect în care vreau să pun emoțiile mele, timpul meu, 
resursele mele. În fiecare zi am emoții pentru acest proiect. Consider că face parte din 
viața mea. Emoțional sunt mai atașat de acest proiect decât de actualul meu loc de 
muncă. Pun suflet în fiecare mișcare, în fiecare lucru. Încerc să fac cât se poate de 
bine tot ce fac legat de acest proiect. Mă consult cu toți prietenii care ar putea să îmi 
dea o informație bună pentru a face lucrurile cât se poate de bine. 
 

3. Atunci când iubești ceva dai tot pentru a păstra acel lucru. Știu că sunt la început de 
drum, un drum necunoscut de mine în domeniul afacerilor. Sunt dispus să îmi pun la 
dispoziție toate resursele mele financiare și de timp pentru a vedea că această afacere 
după ce s-a născut crește precum un copil în brațele celei care i-a dat viață. Sunt 
dispus să pun 3000 de euro, toți banii de care dispun în acest moment. Dacă aș avea 
mai mult as pune tot ce am doar să văd că aceasta crește. 
  

4. Atunci am încercat să fiu cât mai prudent, am încercat să iau în calcul tot ce se putea, 
să fac totul bine. Nu am observat nimic, nu știu ce aș putea spune. 
 

5. Am scris multe planuri de afaceri până în prezent. Niciodată la analiza SWOT nu am 
luat în calcul până acum la amenințări o pandemie la nivel Mondial. Am luat în calcul 
multe amenințări posibile dar nu m-am gândit la o pandemie. Eu am demarat afacerea 
chiar după ce s-a instalat pandemia și starea de urgență în România. A fost un moment 
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destul de greu pentru afacerea mea. Oamenii nu aveau voie să iasă din casă, nu aveau 
voie să circule. Atunci am decis să spăl mașinile medicilor și polițiștilor gratuit la 
spălătoria mea self service. A fost un moment în care m-am simțit util comunității în 
care trăiesc. Am fost bucuros că pot fi de folos medicilor și polițiștilor. Cu toții eram 
alarmați și deprimați de ce avea să facă acest Sars Cov 2. Am știut că dacă eu ofer 
ceva comunității, după un timp comunitatea îmi va oferi și ea mie. Am fost felicitat de 
multă lume, apreciat pentru ceea ce am făcut. Presa locală a scris despre fapta mea 
față de aceste două categorii de lucrători aflați în prima linie în lupta cu acest virus. 

6. Trei modificări pe care le-am face. Cu siguranță acum aș aloca mai mulți bani pe 
partea de promovare ținând cont că am luat în chirie un spațiu cu un scăzut vad 
comercial. Aș adăuga la analiza SWOT o amenințare pe care niciodată nu aș lua-o în 
considerare. O amenințare care te limitează foarte mult. Aș modifica previziunile 
financiare deoarece fluxul de spălare a mașinilor a scăzut datorită pandemiei care a 
ținut oamenii în casă. 

 
Beneficiar 5 – Ilaria Vodă 

1. Nu cred ca există. Pentru mine tot ce am lucrat în domeniul “Beauty” nu a existat 
nimic pesimist. Totuși, cel mai rău scenariu era acela în care fac încasările minime – 
2-3 proceduri în fiecare zi.  
 

2. Era principala mea sursa, și așa intenționez să fie și de acum încolo. 
 

3. Întotdeauna am investit cât a trebuit. Nici atunci nu am gândit altfel, nici acum nu 
gândesc altfel, tot timpul investesc și pun aport în ceea ce fac pentru că ulterior culeg 
roadele. 
 

4. Nu cred ca există genul acesta de semne. Și nu cred că există vreodată ceva care să 
ne spună ce-o să se întâmple. Cred că anul trecut a fost mai degrabă o lecție și o 
provocare despre cum să învățăm să ne adaptăm. Cel puțin în domeniul meu 
provocarea asta există continuu. Daca nu e pandemie e concurență, daca nu, este o 
problemă cu angajații. Și atunci tot timpul va exista ceva. 
 

5. Mi-e greu să aleg unul singur. Are legătură cu visul meu, acela de-a face ce îmi place. 
Cea mai mare satisfacție este atunci când văd feedback-ul celorlalți. Faptul că se 
întâmplă mereu, e confirmarea unui bine constant. 

6. Din start n-aș mai face parteneriat cu un nutriționist, aș furniza eu acest serviciu pe 
care l-am externalizat. Am văzut cum nutriționiștii dau planuri generale și nu se 
adaptează la profilul clientului. Am încercat de două ori și a fost la fel, așa încât în 
final am făcut-o pe cont propriu, în urma unui curs. Conceptul e valabil și acum, cred 
în el; iar angajații sunt o provocare oricum ar fi. Poate doar aș fi mai atentă la 
echipamente, s-a dovedit că ce am ales nu îmi facilitează munca suficient.  
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Beneficiar 6 – Alexandru But 

1. În 2019 când am aflat că proiectul va fi finanțat, eram foarte optimist. Proiectul pe 
care l-am propus era un proiect la care lucrasem printre rânduri vreme de doi ani, 
aveam deja doi clienți interesați de serviciile oferite și cel mai pesimist scenariu era 
că nu o să reușesc să vând serviciul către mai mulți clienți. Întotdeauna mi-am dorit 
o firmă de produs în piața "Internet of Things" și posibilitatea de a propune un sistem 
românesc pentru monitorizarea producției industriale a părut la momentul respectiv 
o idee bună. Sigur maturizarea unui astfel de produs e complicată din punct de 
vedere tehnic, dar la momentul respectiv nu luam în considerarea că există 
posibilitatea să nu livrez un MVP la timp, ci mai degrabă că partea de vânzări va lăsa 
de dorit. 

2. Când am aplicat pentru finanțare eram deja investit în dezvoltarea proiectului și 
construirea afacerii ca sursă principală de venit. Eram deja în lucru și cu câteva 
elemente livrate către viitorii clienți și în discuții cu parteneri și echipa de lucru. Planul 
era investirea timpului personal total în proiect. 

3. În momentul respectiv nu am prevăzut să susțin afacerea cu alte surse de venit în 
afară de timp. Practic planul era să muncesc astfel încât afacerea să treacă fără 
probleme prin perioada de sustenabilitate și sa fie o sursă de venit, nicidecum o 
cheltuială. 

4. Cred că principalul lucru pe care l-am trecut cu vederea înainte de 2020 a fost 
identificarea unui om resursă sau a unui partener care să crească vânzările firmei. 
Cred că dacă eram puțin mai deschis în a vorbi despre ce facem am fi putut construi 
o rețea care să ne aducă mai multe oportunități de a studia piața. În final, chiar dacă 
vânzările sunt importante, și discuțiile care nu se încheie cu o vânzare sunt la fel de 
importante pentru o firmă aflată la început. Noi încă ne chinuim să facem acest lucru, 
chiar dacă am identificat exact piața și ce putem să livrăm. Și motivul este în principiu 
legat de persoana cheie care are abilitățile de a realiza acest lucru: să vorbească, să 
caute, să întrebe, să socializeze. 

5. Am învățat cum să mă bazez pe echipa care a ales să lucreze la proiect. De departe 
relațiile pe care le-am creat în interiorul firmei sunt cel mai valoros avut al firmei. Cu 
siguranță mai avem multe de învățat dar e minunat sentimentul că anumite abilități 
au fost trecute către angajații mai tineri si că în companie începe să existe o anumită 
cultură de colaborare și productivitate. În final am pornit de la premisa că principala 
investiție pe care o putem face cu finanțarea primită este într-o echipă care să 
acumuleze experiență pentru a dezvolta în continuare produsul. 

6. Sunt dificil de ales lucruri de schimbat în planul de afaceri. În final planul a fost 
finanțat și a reflectat realitatea din momentul depunerii. Dacă ar fi să mai 
implementez odată același plan aș schimba câteva lucruri în prioritizarea lucrurilor, 
care s-ar fi putut reflecta în planul de afaceri: 

* Prioritizarea recrutării unui expert în vânzări pe nișa pe care lucrăm in locul prioritizării 
dezvoltării tehnice 
* Simplificarea produsului pe care urmează să îl construim 
* Mai multe activități de colaborare în echipă în primele luni 
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Capitolul 6 Legislația startup-erilor, ediția de buzunar 

Există în zilele noastre o serie de canale de informare pentru oricine dorește să pornească 
o afacere, iar o bună parte din ele citează sau interpretează sursele publice. Daca ești la 
început de drum și pe foaia din buzunarul tău încap doar trei rânduri, îți recomandăm aceste 
trei surse de informare: 

- https://mfe.gov.ro/ 
- https://www.startupcafe.ro/ 
- https://www.fonduri-structurale.ro/ 

 

Citește cu răbdare, vei găsi acolo toate informațiile de care ai nevoie. Pe noi ne găsești la 
https://transilvaniastartup.ro/  

Succes! 

 
 


