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Cât spirit antreprenorial există în țară și ce părere au românii despre deschiderea 

unei afaceri în țară - un studiu realizat pe cele 7 regiuni de dezvoltare din România.

Studiul a fost realizat pentru a identifica opiniile românilor în ceea ce privește mediul antre-
prenorial din țară în fiecare din cele 7 regiuni de dezvoltare din România și arată cum sunt 
împărţite opiniile românilor privind mediu de afaceri și antreprenori precum și identificar-
ea oportunităților antreprenoriale, în ansamblul și contextul dezvoltării socio-economice a 
fiecărei regiuni.

Identificarea și prezentarea de 

ansamblu a fiecărei regiuni;

Identificarea oportunităților 

antreprenoriale la nivelul 

fiecărei regiuni;

Identificarea și prezentarea 

analizei mediului 

antreprenorial, mediului de 

afaceri, forței de muncă și a 

densității întreprinderilor la 

nivelul fiecărei regiuni;

Identificarea și prezentarea 

analizei SWOT a regiunii și 

a mediului antreprenorial la 

nivelul fiecărei regiuni;

Identificarea potențialelor 

sectoare de dezvoltare 

și a ideilor de afaceri 

sustenabile, prin valorificarea 

oportunităților de 

antreprenoriat la nivelul 

fiecărei regiuni.

Obiectivele specifice ale studiului acoperă următoarele:

Informațiile utilizate pentru acest studiu 
provin atât din surse instituționale, analiză 

documentară, cât și din cercetare cantitativă și 
calitativă.
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Harta administrativ teritorială a României
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Ce părere au românii din Regiunea 
Sud-Est despre mediul antreprenorial 
românesc 

30% consideră că cea mai 
importantă calitate a unui 
antreprenor este spiritul 
antreprenorial dezvoltat și 
cultivat;

19,17% consideră că 
antreprenorii sunt persoane 
oneste care respectă 
prevederile legale în vigoare;

43,33% consideră că ideea de 
business este un “lifesyle de 
business”;

39,17% consideră că 
identificarea surselor de 
finanțare este un aspect dificil 
în deschiderea unei afaceri;

35,83% consideră că în decurs 
de 1 an o idee de afacere 
se poate transforma într-o 
afacere sustenabilă;

40,00% consideră că oportun 
ar fi dezvoltarea unei afaceri 
în domeniul turismului și a 
ecoturismului; 
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16,67% consideră că cea mai 
importantă calitate a unui 
antreprenor sunt banii și 
accesul la resurse; 

29,17% consideră că 
antreprenorii sunt pioni 
importanți în dezvoltarea 
economică a țării;

35,00% consideră ca ideea 
de business este un ,,Start-
up - afacere cu potențial de 
creștere și ușor scalabilă”;

Ce părere au românii din Regiunea 
Centru despre mediul antreprenorial 
românesc 

39,17% consideră că 
identificarea surselor de 
fițnantare este un aspect 
dificil în deschiderea unei 
afaceri;

35,00% consideră că în decurs 
de 2 ani o idee de afacere 
se poate transforma într-o 
afacere sustenabilă;

31,67% consideră că oportun 
ar fi dezvoltarea unei idei 
de afaceri în domeniul 
industriilor creative; 
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Ce părere au românii din Regiunea 
Sud-Muntenia despre mediul 
antreprenorial românesc 

30,83% consideră că cea mai 
importantă calitate a unui 
antreprenor este spiritul 
antreprenorial dezvoltat și 
cultivat;

35,00% consideră că 
antreprenorii sunt inteligenți 
și descurcăreți, găsind soluții 
optime;

45,00% consideră că ideea de 
business este o ,,Afacere de 
familie”·’

40,83% consideră că 
identificarea surselor de 
finanțare este un aspect dificil 
în deschiderea unei afaceri;

35,00% consideră că în decurs 
de 2 ani o idee de afacere 
se poate transforma într-o 
afacere sustenabilă;

22,50% consideră că oportun 
ar fi dezvoltarea unei idei de 
afaceri în domeniul producției 
și a industriei;
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25,00% consideră că cea mai 
importantă calitate a unui 
antreprenor este spiritul 
antreprenorial dezvoltat și 
cultivat; 

32,50% consideră că 
antreprenorii sunt pioni 
importanți în dezvoltarea 
economică a țării;

39,17% consideră că ideea 
de business este un ,,Start-
up - afacere cu potențial de 
creștere și ușor scalabilă”;

Ce părere au românii din Regiunea 
Sud-Vest Oltenia despre mediul 
antreprenorial românesc 

32,50% consideră ca aspectele 
birocratice cu deschiderea și 
funcționarea unei întreprinderi 
este un aspect dificil în 
deschiderea unei afaceri;

40,83% consideră ca în decurs 
de 6 luni o idee de afacere 
se poate transforma într-o 
afacere sustenabilă;

42,50% consideră că oportun 
ar fi dezvoltarea unei idei de 
afaceri în domeniul turismului 
și a ecoturismului; 
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Ce părere au românii din Regiunea 
Nord-Est despre mediul antreprenorial 
românesc 

19,17% consideră că cea mai 
importantă calitate a unui 
antreprenor este spiritul 
antreprenorial dezvoltat și 
cultivat;

30,83% consideră că 
antreprenorii sunt inteligenți 
și descurcăreți, găsind soluții 
optime;

40,00% consideră că ideea 
de business este un ,,Start-
up - afacere cu potențial de 
creștere și ușor scalabilă”;

40,00% consideră că 
identificarea unei idei de 
afaceri sustenabilă este un 
aspect dificil în deschiderea 
unei afaceri;

27,50% consideră că în decurs 
de 2 ani o idee de afacere 
se poate transforma într-o 
afacere sustenabilă;

30,00% consideră că oportun 
ar fi dezvoltarea unei idei de 
afaceri în domeniul producției 
și a industriei;
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23,33% consideră că cea mai 
importantă calitate a unui 
antreprenor este spiritul 
antreprenorial dezvoltat și 
cultivat;

25,00% consideră că 
antreprenorii sunt pioni 
importanți în dezvoltarea 
economică a țării;

50,83% consideră că ideea de 
business este o ,,Afacere de 
familie”·’

Ce părere au românii din Regiunea 
Nord-Vest despre mediul antreprenorial 
românesc 

30,00% consideră că 
identificarea unei idei de afaceri 
sustenabilă este un aspect dificil 
în deschiderea unei afaceri;

37,50% consideră că în decurs 
de mai mult de 2 ani o idee de 
afacere se poate transforma 
într-o afacere sustenabilă;

25,00% consideră că oportun 
ar fi dezvoltarea unei idei 
de afaceri în domeniul 
industriilor creative;
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Ce părere au românii din Regiunea 
Vest despre mediul antreprenorial 
românesc 

28,33% consideră că cea mai 
importantă calitate a unui 
antreprenor este inteligența; 

35,00% consideră că 
antreprenorii sunt inteligenți 
și descurcăreți, găsind soluții 
optime;

48,33% consideră că ideea 
de business este un ,,Start-
up - afacere cu potențial de 
creștere și ușor scalabilă”;

32,50% consideră că 
aspectele birocratice cu 
deschiderea și funcționarea 
unei întreprinderi este un 
aspect dificil în deschiderea 
unei afaceri;

40,00% consideră că în decurs 
de 6 luni o idee de afacere 
se poate transforma într-o 
afacere sustenabilă;

30,80% consideră că oportun 
ar fi dezvoltarea unei idei de 
afaceri în domeniul producției 
și a industriei;
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Studiul face parte dintr-o serie de acțiuni venite în sprijinul românilor din diasporă, care au posibilitatea 
să își deschidă o afacere în țară, prin intermediul proiectului Diaspora Întreprinzătoare.

Românii care stau de cel puțin un an în altă țară, au posibilitatea să participe la cursuri de formare 
antreprenoriala si sa obtina pana la 40.000 de euro finanțare europeană nerambursabilă, pentru a-și 
deschide propria afacere. 

Mai multe informații despre proiect se găsesc pe www.diasporaintreprinzatoare.ro



www.diasporaintreprinzatoare.ro contact@diasporaintreprinzatoare.ro +4 021.539.78.77
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