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 Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în timpul monarhului francez 

Ludovic al XIV-lea care obișnuia să afirme că „burghezii și meșteșugarii vor deveni artizanii 

bogăției”. 

  De-a lungul timpului mai multe instituții naționale și internaționale având ca 

principală activitate studierea mediului și a comportamentului antreprenorial au definit 

antreprenorul astfel:  

 „Un antreprenor este o persoană care, pe baza unor clauze și condiții contractuale, se 

obligă să presteze în favoarea altei persoane și organizații, diverse lucrări (industriale, 

de construcții, etc.), în schimbul unei recompense dinainte stabilite.  

 „Antreprenorul care contractează cu subantreprenori părți din lucrarea pentru care s-a 

angajat față de beneficiar, se numește antreprenor principal. Răspunderea pentru 

întregul proiect ii aparține antreprenorului principal. Contractul prin care atreprenorul se 

obligă față de beneficiar să execute un anumit proiect se numește contract de 

antrepriză.”  

 Cea de-a doua definiție este mai puțin cuprinzătoare, dar introduce concepte 

noi privind activitatea unui antreprenor. 
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 Joseph Schumpeter (1934), considerat de unii un geniu al economiei secolului XX, 

spunea: „În antreprenoriat există o înțelegere pe care o facem în legatură cu un anumit tip de 

comportament care include: inițiativă, organizarea și reorganizarea mecanismelor socio-

economice și acceptarea riscului și a eșecului”.  

 Antreprenoriatul ca subiect de discuție și analiză a fost introdus de economiști în 

secolul al XVIII-lea și a continuat să atragă interesul economiștilor în secolul al XIX-lea. 

 Pentru a completa lista de informații despre activitatea și calitățile care 

impulsionează rezultatele antreprenorilor s-au întreprins numeroase studii. Concluzia comună a 

acestora a fost că toți antreprenorii de succes prezentau următoarele calități: controlul interior, 

capacitatea de planificare, asumarea riscurilor, inovația, folosirea feedback-ului, luarea 

deciziilor, independența. Această listă se află într-un proces de îmbunătățire continuă prin 

adăugarea de noi caracteristici. 

 În viziunea reprezentanților școlii behavioriste, cea care acordă cea mai mare atenție 

elementelor ce caracterizează antreprenorii, principalele aspecte care le sunt specifice sunt 

acelea de: inovatori, lideri, independenți, creatori, energici, originali, optimiști, orientați 

spre rezultate, flexibili, materialiști.  
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Alte caracteristici ale antreprenorilor : 

 

 Determinare și perseverență: Mai mult decât oricare alt factor, 

dedicarea totală către succes ca antreprenor poate depăși obstacolele. Determinarea 

puternică și perseverența pot face un antreprenor să facă față oricăror greutăți pe 

care alte persoane le-ar considera insurmontabile și chiar pot compensa lipsa de 

experiență și de îndemânare a personalului angajat. 

 

 Dorința de a câștiga: Antreprenorii examinează o situație, determină 

cum își pot mări șansele de câștig și trec mai departe. Ca rezultat riscurile 

considerate mari de persoanele obișnuite sunt riscuri mari pentru antreprenori. 

 

 Căutarea feedback-ului: Antreprenorii eficienți sunt adesea descriși ca 

având capacitatea de a învăța repede și dorința puternică de a ști cât de bine se 

descurcă și cum își pot îmbunătați rezultatele. Feedback-ul este important deoarece 

antreprenorul este dispus să învețe din greseli și din experiențele anterioare. 
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 Rezolvarea problemelor persistente: Antreprenorii nu sunt intimidați de 

situații dificile. Încrederea în sine și optimismul general îl fac să vadă imposibilul ca pe 

ceva ce doar necesită mai mult timp pentru a fi rezolvat. Problemele simple îl plictisesc, 

antreprenorii sunt extrem de persistenți însă sunt realiști în a aprecia ceea ce pot și ceea 

ce nu pot să facă și unde au nevoie de ajutor pentru rezolvarea unor probleme dificile, 

dar de neevitat. 

 Inițiativă și responsabilitate: Antreprenorii au fost întotdeauna considerați 

persoane independente, ei caută și preiau inițiativa, se pun în situații în care sunt 

personal răspunzători pentru succesul sau eșecul întregii operațiuni. Le place să se 

implice în probleme în care impactul lor personal să poată fi măsurat. 

 Orientare spre oportunități: Un lucru care îi diferențiază clar pe 

antreprenori este concentrarea spre oportunitate mai mult decât spre resurse, structură 

sau strategie. Când se hotărăsc să întreprindă o acțiune o fac într-un mod calculat, 

încearcă să facă totul pentru a obține cât mai multe șanse de câștig, dar evită să-și 

asume riscuri ce nu sunt necesare. 

 Toleranță pentru eșec: Antreprenorii folosesc eșecul ca pe o experiență din 

care pot învăța ceva. Cei mai eficienți antreprenori sunt cei care se așteaptă la dificultăți 

și nu sunt dezamăgiți, descurajați sau deprimați de un eșec. 
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 Încredere în sine și optimism: Deși antreprenorii întâmpină adesea obstacole 

majore încrederea în abilitățile personale îi determină să le depășească și îi face pe ceilalți 

să-și mențină propriul optimism. 

 Realizarea de viziuni: Antreprenorii știu unde vor să ajungă. Ei au o viziune sau 

concept despre ceea ce vor să fie firma lor. De exemplu, Steve Jobs și-a dorit ca firma sa să 

producă microcomputere ce pot fi folosite de oricine, de la copiii din școli până la oamenii de 

afaceri. Nu toți antreprenorii au viziuni predeterminate pentru firmele lor, unii își dezvoltă 

viziunea în timp, conștientizând ce este firma și ce poate ajunge. 

 Nivelul mare de energie: Cantitatea mare de munca depusă de antreprenori 

presupune din partea acestora existența unei energii superioare. Mulți antreprenori își 

dozează cantitatea de energie monitorizând cu grijă ce mănâncă, ce beau, fac exerciții fizice 

și știu când să se retragă pentru relaxare. 

 Creativitatea și spiritul de inovație: Creativitatea a fost privită timp îndelungat 

ca ceva genetic, cu care te naști și nu o poți dobândi. Una dintre teoriile celebre apărute spre 

sfârșitul secolului al-XX lea afirmă că aceasta poate fi învățată. 

 Independența: Frustrarea în fața sistemelor birocratice, împreună cu dorința de 

a face o „diferenta” îi face pe antreprenori niște persoane foarte independente care doresc să 

facă lucrurile în felul lor. Totuși antreprenorii nu iau toate deciziile, ci doresc ca autoritatea să 

le ia pe cele importante. 

Motto: Poţi schimba lumea. Începe din 

comunitatea ta! 



 Lucrul în echipă: Dorința de independență și autonomie nu îl oprește pe 

antreprenor să dorească lucrul în echipă. De fapt în timp ce antreprenorul știe clar unde se află 

firma (sau unde ar dori să se afle) personalul se ocupă de activitățile de „zi cu zi” din firmă. 

 Abilități manageriale: Aceasta nu reprezintă o caracteristică absolut necesară a 

antreprenorilor însă este important de știut că un antreprenor de succes are nevoie și de acest 

tip de cunoaștere. 

 Antreprenorul este un actor principal și un simbol al economiei de piață. Rolurile și 

contribuția antreprenorilor se amplifică substanțial, simultan cu manifestarea lor pe plan 

calitativ superior, ceea ce se reflectă în revoluția antreprenorială actuală, care potrivit 

afirmațiilor a numeroși specialiști, va ajunge la apogeu în secolul XXI, generând multiple 

mutații, unele încă dificil de imaginat în prezent. 

 În societățile dezvoltate, pentru a permite accesul noilor domenii, multe universități 

dezvoltă adevărate incubatoare de afaceri, care sunt puse la dispoziția antreprenorilor, pentru a 

avea posibilitatea de a experimenta și verifica noile teorii de business. 
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Mituri despre antreprenori 
 

 

Mitul 1 – Antreprenorii se nasc, nu se fac. 

 

 Realitatea - Antreprenorii se nasc cu o anumită inteligenţă nativă, un fler 

pentru a crea şi energie, dar prin ele însele aceste talente sunt ca şi ceramica 

neformată sau pânza nepictată. Existența unui antreprenor presupune acumularea de 

abilităţi relevante, know-how, experienţe şi contacte pe o perioadă de ani şi include şi 

doze mari de dezvoltare de sine.  
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Mitul 2 – Oricine poate începe o afacere. 

 

 Realitatea - Antreprenorii care fac diferenţa între o idee şi o oportunitate şi 

care tind destul de sus, încep afaceri care au o şansă mai bună de succes. Norocul, în 

măsura în care este implicat, necesită o bună pregătire. Şi cea mai uşoară parte este să 

începi. Ceea ce e mai greu este supravieţuirea, susţinerea, şi clădirea unei afaceri astfel 

încât fondatorii ei să „culeagă roadele”. Probabil doar una din 10 până la 20 de afaceri 

noi care supravieţuieşte cinci ani sau mai mulţi oferă un câştig de capital pentru fondatori. 
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Mitul 3 – Antreprenorii sunt jucători de noroc. 

 
 Realitatea - Antreprenorii de success îşi asumă riscuri calculate. Ei 

încearcă să influenţeze sorţii, de cele mai multe ori prin a-i face pe alţii să împartă 

riscurile împreună cu ei şi prin evitarea sau minimalizarea acestora. De cele mai multe 

ori impart riscul în părţi mai mici, doar atunci îşi alocă timp sau resurse pentru a 

determina dacă vor merge mai departe. Ei nu încearcă în mod deliberat să îşi asume 

mai multe riscuri, nici nu se intimidează în faţa riscurilor care nu pot fi evitate. 
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Mitul 4 – Antreprenorii vor tot spectacolul pentru ei. 

 

 Realitatea - Deţinerea şi derularea întregului spectacol pune efectiv o limită 

superioară dezvoltării. Antreprenorii individuali de obicei reuşesc să supravieţuiască. Este 

extrem de dificil să creşti o afacere cu potenţial mai mare prin munca unul singur om. 

Antreprenorii cu potenţial mai mare își creează o echipă, o organizaţie, o companie. De 

asemenea, 100% din nimic este nimic, deci, în loc să se ia o bucată mare din tort, ei depun 

eforturi pentru a face tortul mai mare. 
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Mitul 5 – Antreprenorii sunt proprii lor şefi şi sunt complet independenţi 

 

 Realitatea - Antreprenorii sunt departe de a fi independanţi şi trebuie să 

servească mulţi „actori”. Aceste părţi implicate (stakeholders) includparteneri, investitori, 

clienţi, furnizori, creditori, angajaţi, familii, şi aceia fară de care există obligaţii sociale şi 

comunitare. Antreprenorii, totuşi, pot face singuri alegeri de care se angajează să răspundă. 

Este foarte dificil, şi rar, să se clădească o afacere cu vânzări de peste 1 milion de lei de 

unul singur. 
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Mitul 6 – Antreprenorii lucrează mai mult şi mai greu decât managerii din companiile mari 

 
 Realitatea - Nu este nici o dovadă că toţi antreprenorii lucrează mai mult decât 

substituţii din corporatii. Unii da, alţii nu. Unii chiar spun că lucrează mai puţin. 

 

Mitul 7 – Antreprenorii au de a face cu un stress imens şi plătesc un preţ mare pentru succes 

 

 Realitatea - Nu este nici o îndoială în asta. A fi un antreprenor este stresant şi 

solicitant. Dar, nu este nici o dovadă că ar fi mult mai stresant decât numeroase alte roluri 

profesionale foarte solicitante. Au un sentiment de reuşită, sunt mai sănătoşi şi sunt mult mai 

puţin inclinati să se pensioneze decât cei care lucrează pentru altcineva. De trei ori mai multi 

antreprenori decât manageri de corporatii au spus că nu vor să se pensioneze niciodată. 
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Mitul 8 – Începerea unei afaceri este riscantă şi deseori se termină cu eşec 

 

 Realitatea - Antreprenorii talentaţi şi cu experienţă - deoarece ei urmăresc 

oportunităţi atractive şi sunt capabili să atragă persoanele potrivite şi finanţarea necesară şi alte 

resurse pentru a face afacerea să meargă – deseori dezvoltă afaceri de succes. În plus, unele 

afaceri pot eşua, dar antreprenorii pot merge mai departe. Eşecul este deseori focul care căleşte 

oţelul experienţei de învăţare al unui antreprenor. 
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Mitul 9 – Banii sunt ingredientul cel mai important în demararea unei afaceri. 

 

 Realitatea - Dacă talentul şi celelalte ingrediente sunt acolo, banii vor veni, 

dar nu este sigur ca dacă un antreprenor are destui bani, el sau ea va reuşi. Banii sunt 

unul dintre cele mai puţin importante ingrediente într-o nouă afacere de succes. Banii 

sunt pentru antreprenor ceea ce pensula şi vopseaua sunt pentru artist - o uneltă, care, 

în mâinile bune, poate să creeze minunăţii. Banii sunt mai degrabă o cale de a ţine 

scorul, decât un scop în sine. Antreprenorii se bucură de fiorul competitiei, şi de fiecare 

dată, chiar şi după ce a făcut câteva milioane de lei sau mai mult, un antreprenor va lucra 

fără răgaz pe baza unei noi viziuni la crearea unei noi companii. 
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Mitul 10 – Antreprenorii ar trebui să fie tineri şi energici. 

 

 Realitatea - În timp ce aceste calităţi ajută, vârsta nu este o barieră. Vârsta medie al 

antreprenorilor care încep afaceri cu potenţial ridicat este cam pe la 30 de ani, şi sunt 

numeroase exemple de antreprenori care încep afaceri la vârsta de 60 de ani. Ceea ce este critic 

este să posezi know-how-ul relevant, experienţa, şi contactele care facilitează foarte mult 

recunoaşterea şi urmărirea oportunităţii. 

 

Mitul 11 – Antreprenorii sunt motivaţi doar de căutarea succesului financiar. 

 

 Realitatea - Antreprenorii care caută afaceri cu potenţial sunt mai atraşi de construirea 

de întreprinderi şi realizarea unui câştig de capital de lungă durată decât de bucuria imediată oferită 

prin salarii mari şi bonusuri. Un sentiment de reuşită şi realizare personală, de control al 

propriului destin, şi realizarea viziunii şi visurilor lor sunt de asemenea motivatori puternici. Banii 

sunt văzuţi ca un instrument şi un mod de a ţine socoteala. 
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Mitul 12 – Antreprenorii vor să aibă control şi putere asupra celorlalţi. 

 

 Realitatea - Antreprenorii de success sunt motivati de căutarea responsabilităţii, 

reuşitei, şi rezultatelor, şi mai putin de putere în sine. Ei tind spre un sentiment de reuşită şi de 

depăşirea concurentei, şi nu spre o nevoie personală pentru putere exprimată prin dominare şi 

controlul asupra celorlalţi. Prin virtutea realizărilor lor, ei pot fi puternici şi influenţi, dar acestea 

sunt mai mult rezultate ale procesului antreprenorial decât o forţă motivatoare. 

 

Mitul 13 – Dacă un antreprenor este talentat, succesul va apărea într-un an sau doi. 

 

 Realitatea - O maximă veche printre oamenii de afaceri capitaliste spune totul: 

Lămâile se coc în doi ani şi jumătate, dar pentru perle este nevoie de şapte sau opt ani. Rareori 

o afacere nouă se stabileşte solid în mai puţin de trei sau patru ani. 
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Mitul 14 – Orice antreprenor cu o idee bună poate să strângă capital pentru o afacere. 

  

 Realitatea - Din afacerile antreprenorilor cu idei bune care caută capital pentru 

afacere, doar 1 până la 3 din 100 sunt finanţate. 

 

Mitul 15 – Dacă un antreprenor are destul capital de început, el sau ea nu poate da greş 

 

 Realitatea - Opusul este de regulă adevărat; asta fiind, prea multi bani la început 

deseori crează euforie şi sindromul copilului răsfăţat. Lipsa de disciplină şi cheltuielile impulsive 

de obicei duc spre probleme serioase şi spre eşec. 
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 McClelland accentuează importanţa aspectului motivaţional al 

antreprenorului. În studiile sale el arată că comportamentul antreprenorial este 

determinat de necesitatea de realizare personală care să conducă la o tendinţă clară 

pentru a deveni un antreprenor. 

 

El identifică 10 competenţe antreprenoriale personale pentru detectarea şi 

consolidarea potenţialului antreprenorial, care sunt deosebit de consistente de la ţară 

la ţară:  

(1) căutarea oportunităţilor şi iniţiativa;  

(2) asumarea riscului;  

(3) cerere pentru eficienţă şi calitate;  

(4) perseverenţă;  

(5) angajamentul faţă de contractul semnat;  

(6) căutarea informaţiilor;  

(7) stabilirea scopului/obiectivelor;  

(8) planificare şi monitorizare 

sistematică;  

(9) persuasiune şi networking;  

(10) independenţă şi încredere de sine 
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Antreprenoriatul social 

 
Sistemul economic actual dă naştere unor crize financiare şi economice, foamete, sărăcie, 

războaie şi goană după profituri nejustificate. 

  

Muhammad Yunus, câştigător al premiului Nobel pentru Pace susţine că actualul sistem nu mai 

funcţionează. Antreprenoriatul social s-a născut ca reacţie la eşecul sistemului economic  actual. 

Yunus nu a  rămas la stadiul de declaraţii, ci a luat chiar iniţiativă şi a fondat banca Grameen - o 

bancă de microfinanţări şi dezvoltare a comunităţilor, cunoscută ca banca săracilor. A vrut să 

demonstreze că antreprenoriatul social este soluţia care se axează pe umanitate, întrajutorare şi 

dezvoltare pe termen lung.  

Motto: Poţi schimba lumea. Începe din 

comunitatea ta! 
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Antreprenorul social:  

 

        • are misiunea de rezolva o problemă a societății 

          • descoperă metodele inovative prin care să aducă schimbarea în bine a societății; 

          • este responsabil de impactul pe care întreprinderea dezvoltată o are asupra societății; 

          • este susținut de întreprinderi guvernamentale, incubatoare de afaceri, ONG-uri; 

          • obține profit pe care îl reinvestește în totalitate devenind autosustenabil. 

 

 

 Astfel, într-o perioadă tulbure, de reașezare a economiei, antreprenoriatul social 

poate fi soluția pentru cei care au curajul sa pornească afaceri ce nu urmăresc neapărat 

profitul, ci mai ales generarea de “valoare socială”, adică rezolvarea problemelor 

comunităților din care fac parte. 

 

 



Disclaimer:  

  

 Aceasta prezentare reflecta 

numai punctul de vedere al autorului. 

 

 Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale și 

Comisia Europeana nu sunt responsabile 

pentru nicio utilizare care poate fi dată 

informațiilor respective. 


