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Ce vei regăsi în acest e-book i care este 
utilitatea lui 

• Primesti Recomandari care să te ajute în calitatea 
TA de Antreprenor i Start-Up.   
 

• Afli cum a influentat Programul Start-up Nation 
2017 deciziile Antreprenorilor privind demararea de 
noi afaceri în România. 
 

• Afli care sunt regiunile geografice ale Romaniei unde 
s-au infiintat noi companii – astfel vezi competitia cu 
care te vei confrunta, daca alegi si tu sa deschizi o 
afacere in aceeasi zona în 2018. 
 

• Întelegi care este domeniul de activitate pe care 
romanii l-au ales pentru a deschide o noua afacere în 
primele 8 luni ale anului 2017.  
 

• Afli cum a arătat profilul Antreprenorului în 2017 
 

• Afli ce a însemnat Programul Start-Up Nation 2017 
si obtinerea unei finantari bancare în cadrul 
programului (ca sa stii la ce sa te astepti în 2018 în 
cazul în care vei aplica) 
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3 idei de care să ţii cont înainte de a deveni  
Antreprenor i Start-Up 

PORNESTE LA DRUM cu o 
Echipa pe care sa te bazezi! 
 
Este adevărat că cele mai 
multe afaceri din România 
(aproximativ 60%) au un singur 
acţionar. Totu i, orice afacere 
are nevoie si de o echipă care 
să valideze, completeze si să 
implementeze ideile. 
  
Astfel, trebuie să găsesti cel 
puţin un partener care să te 
ajute să identifici aspectele pe 
care le-ai putea omite atunci 
când porne ti la drum!  

COMPETI IA CONTEAZ , 
cunoaşte-o bine înainte s  

porneşti la drum! 
 
Înainte de orice, testeaza ideea 
ta verificând care este piaţa 
căreia te adresezi, astfel încat să 
identifici competiţia cu care te 
vei confrunta!  
 
“Produsul” tău poate deveni 
“unic”, analizând cu ce se 
diferenţiază faţă de cele 
existente deja pe piaţă i 
identificând plus-valoarea adusă 
comunităţii căreia te adresezi.  

VIZIUNE, CURAJ SI ÎNCREDERE în 
ideea ta + perseveren ! 

 
După ce ai descoperit care este 
ideea pe care vrei să o transformi 
într-o afacere, înarmează-te cu mult 
curaj si fii perseverent!  
 
Trebuie să pornesti cu ideea că orice 
activitate antreprenorială, orice 
business, se caracterizează printr-o 
doză de risc si de incertitudine. 
Astfel, nimeni nu iţi poate garanta 
că business-ul tău va fi de success, 
dar trebuie să fii perseverent ca să 
ajungi la rezultatele dorite! 
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Programul Start-Up Nation 2017 a încurajat românii  
să devină Antreprenori 

• In  primele 8 luni ale anului 2017 numarul de companii înfiintate a urmat un trend ascendent, 
comparativ cu anul anterior, cand au fost inregistrate mici fluctuatii in perioada aprilie-noiembrie 2016.  

• In luna mai 2017 numarul de companii nou infiintate a fost mai mult decat dublu fata de 2016, evolutia 
fulminanta a numarului de noi firme înfiintate fiind clar influentata de  Programul Start-Up Nation. 

Evolutia numarului de companii nou infiintate in perioada 2016-2017 
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Distributia pe regiuni a numarului 
de companii nou infiintate 

Romania 2017: care au fost regiunile economice 
 în expansiune? 

• Este evident ca Regiunea Bucuresti-Ilfov ramane un punct de interes pentru Antreprenori.  
• In 2017 cel mai ridicat numar de companii nou înfiintate a fost concentrat in aceasta zona: 17.039 noi 

companii, reprezentand o pondere de 26% din numarul total de companii nou infiintate. 
• Locul secund este ocupat de regiunea Nord-Vest, cu aproximativ 11.000 de companii noi, înfiintate in 

primele 8 luni ale  anului 2017. 
 

66,132 noi 

companii 

înfiintate în 

primele 8 luni 

ale lui 2017 
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Industrii preferate de noii Antreprenori pentru  
demararea unei Afaceri în 2017 

• Cele mai multe companii nou infiintate au fost în domeniul Comertului cu ridicata si amanuntul 
(într-o proportie de 16,18%)  

• Celelalte 4 domenii de activitate din top 5 sunt: Industria prelucratoare (12,36%),  Activitati 
profesionale/ stiintifice/ tehnice (12,15%), Transport/ Depozitare (11,41%) si Constructii (10%) 

• Domeniile din primele 5 locuri însumeaza 62% din totalul companiilor nou înfiintate in 2017 
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Comertul rămane în continuare principala  
îndeletnicire preferată de Antreprenorii români 

Este vizibil impactul lansarii Proiectului Start-up 
Nation in primele 8 luni ale lui 2017: numarul 
companiilor nou infiintate a atins nivelul maxim 
in luna mai, cu o pondere de 18% din numarul 
total de companii nou infiintate in  primele 8  luni 
ale anului 2017. 

Peste 70% din companiile existente au ca 
domeniu de activitate Comertul cu ridicata si 
amanuntul. Acesta ramane si alegerea nr. 1 a 
Antreprenorilor in  primele 8 luni ale anlui 
2017 pentru a demara o noua afacere. 

Evolutia companiilor noi infiintate in 8M 2017 Distributia numarului de companii nou infiintate in 
primele 8 M 2017 
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Exista inegalitati atat la nivelul distributiei categoriei de activitati, cat si la nivelul distributiei 
actionarilor. In industrii puternic genderizate, precum Constructii sau Transport si Depozitare, numarul 
actionarilor femei este si de 3 ori mai mic comparativ cu cel al barbatilor.  Mai mult, ponderea 
barbatilor este semnificativ mai mare in top 5 industrii. 

Ponderea actionariatului masculin este semnificativ  
mai mare in Top 5 industrii  

Distributia actionarilor pe industrii si gen in 2017 
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Antreprenorii bărbati au fost în continuare cei mai activi în 
deschiderea de afaceri noi în prima parte a anului 2017 

Vârsta 
medie a 

actionarilor 
(ani) 

Distributia actionarilor pe regiuni si gen in 2017 
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Actionariatul feminin constituie numai 1/3 din totalul 
 companiilor nou înfiintate  

Distributia numarului de actionari pe gen, categorii de varsta si industrii in 2017 
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3 banci au fost Partenere in programul Start-up 
Nation 2017 si au oferit finantare: BCR, CEC si 
Banca Transilvania (bancile se numesc agenti de 
implementare). 
 
Pentru obtinerea finantarii era necesar: sa ai 
semnat acordul de finantare cu Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri. Pasul 2: să deschizi un cont 
curent la una din bancile mentionate si să depui o 
cerere de credit. 
 
Timpul mediu de aprobare a unui dosar de 
finantare (declarat de bănci): de la 3 pana la 7 
zile lucratoare. i cateva zile in plus si pentru 
declararea eligibilitatii de catre Fondul Naţional 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici i Mijlocii  (FNGCIMM). 
 
Pentru analiza de eligibilitate efectuata de catre 
banca relevant a fost comportamentul de plata 
atat al Antreprenorului (inregistrat la Biroul de 
Credit si Centrala Riscurilor Bancare) cat si al 
Companiei care aplica (daca acesta avea deja un 
istoric). 
 

Finantarea : maxim 200.000 Ron, dar banii nu au fost 
dati cash, ci banca i-a asumat plata facturilor pe 
care compania le avea de achitat. Banca nu solicita 
aport propriu pentru acest credit si garantia 
creditului a fost asigurata de FNGCIMM. 
 
Costurile creditului:dobanda fixa 3.5%/an, comisionul 
de acordare 1% si comisionul FNGCIMM 2.48%/an. 
 
 
Furnizorii alesi erau obligati sa indeplineasca 
anumite conditii si era necesară existenţa a minim 3 
oferte de achizitie pentru validarea furnizorului final 
de catre banca. 
 
Banca s-a angajat in monitorizarea efectuarii 
incasarilor si platilor si în a realiza vizite la sediul 
afacerii pentru a se asigura ca activitatea se 
desfasoara conform planului de afaceri. 
 
In cazul in care Ministerul de Finante intarzie virarea 
grantului, exista o clauza in contractele de credit 
bancare prin care acestea se prelungesc automat. 

Cum s-a derulat Programul Start-Up Nation 2017: 
 - care au fost conditiile privind obtinerea unei finantari bancare -  

Financial Market a analizat 
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Factori de succes în Antreprenoriat 

FINANCIAR 
• Ai grija de cash flow mai presus de orice. Numai asa afacerea ta va exista si 

maine.   
• Cauta sa ai suficiente resurse pentru a acoperi investitiile din primul an.  
• Bugeteaza 120% si cheltuieste numai 90% din tot ce ai de ai bugetat.  
 

OPERATIONAL 
• Planificarea este acum sustinuta de instrumente online extrem de accesibile 

antreprenorilor. Foloseste-le inteligent pentru tine si echipa ta! 
• Masoara tot ce poti masura si vei avea mereu elementele necesare pentru a 

intelege ce faci bine si ce trebuie sa faci diferit. 
 

MARKETING 
• Ai un aliat puternic in marketingul digital. Invata si foloseste-l! 
• Uita-te sa vezi ce face competitia si foloseste doar lectiile de succes. In rest 

inoveaza! 
• Conecteaza mereu marketingul cu obiectiele de business. Aceasta este 

regula principal pentru a lua decizii clare.  
 

VANZARI 
• Daca esti soloprenor si nu stii sa vinzi ai deja o problema. Invata sa faci 

vanzari inainte de te apuca de antreprenoriat.  
• Valoare inseamna sa ajuti oamenii independent de vanzare. 
• Experienta de cumparare (online sau offline) este un puternic factor de 

diferentiere. 
 

Ne gasesti aici:  
• www.valoria.ro 
• www.facebook.com/Valoria  
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               Misiune 
 

 Să punem la dispoziţie articole economico-financiare pe teme de 
actualitate si materiale-suport scrise #Pentru Tine de jurnali tii 
nostri, dar i de experţi în domeniu,  astfel încât să poţi face cele 
mai bune alegeri, fie atunci când intenţionezi să faci o achiziţie 
imobiliară pe credit, fie când vrei să investe ti profitabil sau când 
vrei să închei o asigurare. 

 Să oferim expertiză i îndrumare pentru ca TU, în calitate de 
Antreprenor să iei cele mai bune decizii #PentruAfacerea TA care 
să ajute la îmbunătăţirea situaţiei financiare sau a cuno tintelor tale 
în Finanţare, Marketing,Fiscalitate. 

 

                         Viziune & Valori  
 
Oferind permanent cele mai documentate informaţii economico-
financiare-investiţionale, din surse verificate, de calitate i  
obiectiv analizate, vom fi alternativa de informare,  
credibilă i de încredere, din  zona de business,  
economico-financiară. 

 
 

 

 

 
Recomand ri de business, articole & analize, ştiri 

economico-financiare, în cea mai nou   
publica ie online 
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Livrăm valoare #PentruTine şi #PentruAfacereaTA 

We bring value to You & Your Business 
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Solutiile noastre sunt dedicate persoanelor si 
companiilor care inteleg ca accesul la date este primul 
pas pentru luarea deciziilor de afaceri inteligente.  
 
Cu un portofoliu de peste 400 de clienti si peste 5 ani 
experienta in domeniu, KeysFin ofera informatii despre 
afaceri si solvabilitate prin furnizarea de rapoarte de 
credit, servicii de monitorizare, analiza concurenței si 
studii sectoriale, instrumente diverse pentru 
managementul riscului comercial si fraudei.  
 
 

 Cum a fost construita analiza:   
• analiza a fost construita de catre KeysFin si a avut la baza 

informatiile  legate de companiile infiintate la RECOM in 
perioada: 2016 si 2017 (ian-aug). 

• au fost analizate informatii legate de - companii: data 
infiintarii, codul CAEN declarat atat la infiintarea companiei cat 
si cel declarat in datele financiare, judetul in care este 
localizata compania. 

• au fost analizate informatii legate de  actionarii  
    companiilor nou infiintate: anul nasterii, procentajul  
    detinut in companie, genul (masculin, feminin), 
    nationalitatea. 
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one-stop-check business information solutions tailored to your needs  

Str. Nicolae D. Staicovici nr. 19, 

050556, Bucuresti, Romania 

+40 31 425 19 17 | +40 769 026 001 

office@keysfin.com  

www.facebook.com/KeysFin  

http://www.keysfin.com  

www.linkedin.com/in/keysfinromania  

SERVICIILE KEYSFIN 
  Raport credit local si international 

  Monitorizare companii 

  Instrumente pentru prevenire Frauda 

  Solutii Marketing 

 Studiu de sector 

  Analiza portofoliului de clienti 

  Raport de individ 

  Analiza competitiei 

http://www.financialmarket.ro/
mailto:office@keysfin.com
http://www.facebook.com/KeysFin
http://www.keysfin.com/
http://www.linkedin.com/in/keysfinromania

