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0. INTRODUCERE 

 

Ciclul referitor la antreprenor reprezintă o metodă care creează un șir de decizii la 

nivelul unei persoane dornice să dezvolte o oportunitate profesională din perspectiva 

afacerilor.  

Acest ciclu este alcătuit din două faze clar diferențiate: faza apariției (Birth of Ideas - 

Apariția Ideilor) și faza maturării.  

În faza apariției, scopul este căutarea unei idei de afaceri care îndeplinește anumite 

cerințe minime în vederea considerării acesteia o oportunitate de afaceri.  

În faza de maturare, obiectivul este analizarea viabilității oportunității de afaceri prin 

luarea în considerare a tuturor fațetelor sale: juridic, tehnic, social, comercial, economic 

și financiar.  

Proiectul de față se centrează pe dezvoltarea fazei apariției ideilor.   

Există trei întrebări vitale în cadrul fazei apariției ideilor care trebuie puse în vederea 

luării deciziilor de succes anterioare în cadrul ciclului referitor la antreprenor.  

1. Ce vreau să fac? Care este elementul meu? 

Cum sunt?  Ce ar trebui să îmbunătățesc la 

mine? Care sunt punctele mele tari?  

                                      Faza apariției ideii (Birth of Ideas - Apariția Ideilor) necesită 
un exercițiu de introspecție sau autocunoaștere.   

Mai întâi, trebuie să ne stabilim un obiectiv, acela de a decide ce ne-ar plăcea să facem 

ca și carieră profesională viitoare. Definim “elementul''. Această descriere, care este 

recomandat să fie redactată în scris, contribuie la exercițiul de reflecție care, la rândul 

său, permite desfășurarea exercițiului de autocunoaștere.  

Urmând acestuia, explicăm dezvoltarea testului care să ne permită obținerea concluziilor 

referitoare la profilul de antreprenor propriu. Testul necesită, de asemenea, un exercițiul 

de reflecție. De aceea, este recomandabil să vă acordați timp suficient pentru abordarea 

sa cu calm.     

În cadrul testului, discutăm aspecte care sunt grupate în diferite categorii: încredere în 

sine, controlul riscurilor, orientare spre realizare, abilități organizaționale, abilități de 

cooperare, abilități de negociere, abilități de leadership, abilități motivaționale și abilități 

comerciale. 

Acest ghid are atașat chestionarul Instrumentul online de analizare a autocunoșterii 

(Anexa I). 
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2. Ce voi face? Care este ideea mea? 

 

Tehnici de creativitate. Mulțumită acestei dinamici, vom 

antrena căutarea ideilor din interior, ca și variate tehnici care 

să ne permită să obținem diferite răspunsuri la situațiile 

indicate.    

În acest proiect s-au luat în considerare trei tehnici de 

creativitate, precum: 

‐ Bionică (Analogie), evocând idei de natură să genereze 

elemente sau procedee utile pentru om.  

‐ Gândire Laterală: utilizări neobișnuite ale unui obiect 

deja existent.  

‐ Relații Forțate: construirea relației dintre două elemente 

diferite, în principiu fără nici o legătură între ele.  

 

Citiți Anexa II pentru mai multe detalii despre creativitate. 

 

Analiză de caz. Respectivele analize ne permit să 

observăm aspectele esențiale ale profilului de antreprenor și 

să înțelegem modul în care apar ideile de afaceri în mintea 

oamenilor din ambele sensuri: din interior (tehnici de 

creativitate) și din exterior (observarea posibilităților 

asigurate de mediu).  

Câteva exemple de experiențe antreprenoriale: 

‐ Bodega Forlong. 

‐ The Yanna 

‐ Honey Museum "Rancho Courtier" 

 

Atașat acestui ghid puteți găsi colecția de experiențe antreprenoriale dezvoltate  de către 

partenerii proiectului Birth of Ideas. (Anexa III). 

 

 

Pentru mai multe informații puteți accesa: http://birth-of-ideas.eu/  

 

De asemenea, puteți găsi tutoriale video și experiențe antreprenoriale pe canalul de 

YouTube "Birth of Ideas" 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw


 

 

  

Testul Profilului de Antreprenor  
(O1-A1.4. Manual de utilizare pentru cursanți. ANEXA  I)    

Creat de Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales  
Pentru mai multe informații: http://birth-of-ideas.eu/    ·    YouTube Cannel “Birth of Ideas” 

 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw


BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

 
 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

[communication] reflects he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein. 

Faza apariției ideii (Birth of Ideas - Apariția Ideilor) necesită un exercițiu de introspecție sau 

autocunoaștere.   

Mai întâi, trebuie să ne stabilim un obiectiv, acela de a decide ce ne-ar plăcea să facem ca și 

carieră profesională viitoare. Definim “elementul''. Această descriere, care este recomandat să 

fie redactată în scris, contribuie la exercițiul de reflecție care, la rândul său, permite desfășurarea 

exercițiului de autocunoaștere.  

Urmând acestuia, explicăm dezvoltarea testului care să ne permită obținerea concluziilor 

referitoare la profilul de antreprenor propriu. Testul necesită, de asemenea, un exercițiul de 

reflecție. De aceea, este recomandabil să vă acordați timp suficient pentru abordarea sa cu calm.     

În cadrul testului, discutăm aspecte care sunt grupate în diferite categorii: încredere în sine, 

controlul riscurilor, orientare spre realizare, abilități organizaționale, abilități de cooperare, abilități 

de negociere, abilități de leadership, abilități motivaționale și abilități comerciale.  

În secțiunea 1.2, există o hartă a variabilelor din cadrul profilului antreprenorului, iar în 

secțiunea 1.3 testul in sine.   

În cadrul respectivelor categorii, putem descoperi variabile de diferite tipuri:  

 Variabile externe: mediul personal (identificat cu scris în culoarea roșu) 

 Variabile care se referă la istoricul profesional al unei persoane: educație și experiență 

(identificate cu scris în culoarea mov) 

 Variabile care se referă la atitudini (identificate cu scris în culoarea albastru) 

 Variabile care se referă la abilități și capacități (identificate cu scris în culoarea verde) 

 

Atitudinea face parte din comportamentul unei persoane, în timp ce aptitudinea determină 

abilitățile sau capacitățile.   

Atitudinile gestionează manifestarea comportamentului unei persoane, acesta fiind determinat 

de variate aspecte ale personalității. Reprezintă o consecință a educației la care persoana a fost 

expusă, ca și a influenței mediului personal și social. Pentru modificarea respectivelor 

atitudini, sunt necesare anumite acțiuni de conștientizare. Acestea ar putea fi realizate 

mulțumită utilizării măsurilor educative, eficiente pe termen mediu și lung.   

Abilitățile sunt capacități care se pot îmbunătăți mulțumită măsurilor specifice de instruire, 

eficiente pe termen scurt și mediu.  

Exercițiul de autocunoaștere implementat în cadrul testului nu trebuie abordat în vederea 

determinării faptului dacă suntem sau nu antreprenori. Este recomandabil ca acesta să fie abordat 

ca referindu-se la analizarea strategiilor și punctelor slabe, permițându-ne să luăm măsuri 

care să ne ajute să eliminăm respectivele puncte slabe.   

Întrebările sunt formulate direct și la persoana întâi. Pentru a permite reflecția, se recomandă să 

completați chestionarul ca o sarcină ulterioară, în afara clasei. O altă opțiune este de a permite 

comentarii scrise după fiecare întrebare sau după fiecare set de întrebări. În respectivul caz, 

exercițiul de reflecție este aprofundat.    



 

  

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 

2 

Răspunsurile sunt structurate prin adaptarea întrebărilor în vederea oferirii aceluiași set de 

răspunsuri în orice moment. Acest set de răspunsuri este codificat cu ajutorul numerelor. 

Răspunsurile posibile sunt următoarele: 

a. Nedeterminare: 0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să 
răspund întrebării.  

 
Acest răspuns indică lipsa planificării – în majoritatea cazurilor, reprezintă o consecință a 
dezinteresului din cauza absenței afinității antreprenoriale.     
 

 
b. Calificativ. Formula răspunsurilor prestabilite: 1. Scăzut  2. Mediu 3. Înalt 4. Complet -           
1. Niciodată 2. Din când în când 3. Adeseori 4. Întotdeauna  
 
Pe baza răspunsului, sunt propuse următoarele:   

 Puncte slabe, dacă răspunsul este numărul 1.  

 Aspecte care se pot îmbunătăți foarte mult, dacă răspunsul este numărul 2.  

 Aspecte care consolidează punctele tari, dacă răspunsul este numărul 3 sau 4.  
 
 
 
Mai jos, este prezentată o diagramă cu diferite variabile care apar în chestionar.  
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1.2. Diagrama variabilelor – Testul privind profilul de antreprenor 

 
 
 
 

  

Diagrama variabilelor – Testul privind profilul de antreprenor Sursa: Redactare proprie. 

A. ÎNCREDERE ÎN SINE 

C. ORIENTARE ASUPRA REZULTATELOR 

E. ORGANIZAȚIE 

H. NEGOCIERE 

B. CONTROLUL RISCURILOR 

 F. COOPERARE 

G. LEADERSHIP 

I. COMERCIAL 

D. ORIENTARE ASUPRA SCHIMBĂRII 

A1. Mediul personal 
  A2. Nivelul de educație 
    A3. Nivelul de experiență 
       A4. Independență 

 

B1. Înțelegerea riscurilor  
 B2. Asumarea riscurilor 
 B3. Asumarea răspunderii 

    C1. Determinare 
  C2. Insistență 

C3. Sacrificiu 

      D1. Orientare asupra schimbării 

D2. Orientare asupra schimbării tehnologice  

 

E1. Abilități organizaționale   
E2. Planificarea sarcinilor 
E3. Feedback 

 

G1. Motivație 
G2. Rezolvarea conflictelor 

F1. Răbdare 
F2. Lucru în echipă 

F3. Alte companii și asociații 

H1. Relații 
H2. Comunicare la locul de 
muncă 
H3. Abilități de ascultare 

I1. Suport clienți 

I2. Comunicare comercială 

 Variabile externe 

 Variabile referitare la istoricul 
profesional  

 Variabile referitoare la atitudini 

 Variabile referitoare la abilități și 
capacități  

PROFILUL DE 
ANTREPRENOR 

 
                   [Diagrama variabilelor -   

Testul privind profilul de antreprenor] 
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1.3. Chestionarul 

0. Elementul 

0. Ce vrei să faci în viitor, din punct de vedere profesional? De ce? 

Termenul element se referă la ceva ce ne place să facem. Este o activitate care ne aduce 

împlinire. 

Elementul (ceva ce ne place să facem) trebuie să reprezinte baza inițiativei noastre. Redactarea 

adecvată a respectivei opinii personale este un exercițiu de reflecție vital în cadrul procesului de 

apariție a ideilor.  
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A. Încredere în sine 
Aceste întrebări sunt legate de încrederea în sine proprie unei persoane și de percepția 
aspectelor cheie, așa cum este experiența, educația și dorința de a lua decizii importante în mod 
independent.    
După fiecare întrebare, există un atribut indicat la care se referă aceasta. 
 
A1. Care este nivelul de sprijin din mediul tău personal în cazul în care iei decizia de a 
deschide o societate?   

Mediul personal 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Scăzut 
2. Mediu 
3. Înalt 
4. Complet 
 
A2. În legătură cu posibila deschidere a propriei tale afaceri, care este nivelul tău de 
educație?  

Nivelul de educație 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1 Scăzut 
2. Mediu 
3. Înalt 
4. Complet 
 
A3. În legătură cu posibila deschidere a propriei tale afaceri, care este nivelul tău de 
experiență?  

Nivelul de experiență 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Scăzut 
2. Mediu 
3. Înalt 
4. Complet 
 
A4. Ai luat vreodată în considerare posibilitatea dezvoltării ideilor și metodelor prin 
deschiderea propriei tale societăți?   

 Independență în procesul decizional 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
 

Reflecție despre A. Încredere în sine 

 
 
 

 
 
B. Control intern, asumarea riscurilor, monitorizarea așteptărilor  
Aceste întrebări subliniază înțelegerea riscurilor, asumarea răspunderii, toleranța la frustrare și 
maniera de gestionare a riscurilor. 
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta. 
    
B1. Din punctul tău de vedere, nivelurile unei activități de afaceri tind să prezinte suișuri și 
coborâșuri  

Înțelegerea riscurilor 
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0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
B2. Cum ai califica capacitatea ta controlată de asumare a riscurilor?  

Abilitatea de asumare a riscurilor 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1 Scăzut 
2. Mediu 
3. Înalt 
4. Complet 
 
B3. Dacă societatea eșuează, te-ai simți răspunzător pentru rezultatele ei? 

Asumarea răspunderii 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 

Reflecție despre  B. Control intern, asumarea riscurilor, monitorizarea așteptărilor  

 

 
C. Orientare asupra rezultatelor, previzionare, comportament proactiv 
Insistența, planificarea obiectivelor, orientare asupra schimbării, înclinarea spre inovare sunt 
aspectele prezente în întrebările de mai jos. 
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta.  
 
C1. Atunci când îți stabilești un obiectiv, este ușor să preiei inițiativa în vederea realizării 
lui? 

Determinare - Inițiativă 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
C2. Atunci când îți stabilești un obiectiv, te străduiești să-l realizezi?  

Insistență 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
C3. Iei în considerare posibilitatea de confruntare cu anumite dificultăți (investiții inițiale, 
timpul dedicat afacerii tale, responsabilitate,…) atunci când este vorba de dezvoltarea ideii 
tale de afaceri?  

Sacrificiu 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 

Reflecție despre  C. Orientare asupra rezultatelor, previzionare, comportament proactiv  
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D. Orientare asupra schimbării 
Orientare asupra schimbării. 
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta.  
 
D1. Îți place să fii la curent cu cele mai recente schimbări din jurul tău?  

Orientare asupra schimbării 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
D2. Atunci când apare o inovație tehnologică, îți manifești interesul?  

Orientare asupra schimbării tehnologice 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
 

Reflecție despre D. Orientare asupra schimbării  
 
 
 

 
E. Abilități organizaționale și de planificare  
Două dintre cele mai importante calități de management sunt abilitatea de organizare a sarcinilor 
și de planificare.  
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta.  
 
E1. Ești o persoană organizată? 

Abilități organizaționale 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
E2. Îți planifici sarcinile prin prioritizarea celor mai importante?  

Planificarea sarcinilor 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
E3. Ești o persoană cu capacitatea de analizare a activității efectuate, identificând greșelile 
și planificând modul de corectare a acestora în viitor?   

Feedback 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
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Reflecție despre E. Abilitatea organizațională și de planificare  

 
 
 

 
F. Abilitate de cooperare 
În funcție de rezistența unei persoane la iritabilitate, manifestarea dorinței de lucru în echipă și 
crearea asocierilor, observăm dacă o persoană are abilități de cooperare sau nu.   
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta.  
 
F1. Ești înțelegător și răbdător atunci când trebuie să cooperezi cu alți oameni? 

Răbdare 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
F2. În legătură cu desfășurarea activității tale, considerând nevoia de angajare a altor 
persoane, vrei să lucrezi în echipă?  

Lucru în echipă 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 

F3. În legătură cu desfășurarea activității tale, ai lua în considerare posibilitatea de 
asociere cu alte societăți din același domeniu de activitate sau din zona ta geografică?   

Alte societăți și asociații 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  

Reflecție despre F. Abilitatea de cooperare 
 
 

 
 

G. Abilități de leadership și motivaționale  
Cu privire la activitatea lor în echipă, antreprenorii trebuie să demonstreze că sunt lideri, că pot 
lua decizii și să implice restul echipei de lucru în efectuarea sarcinilor.  
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta.  
  
G1. Poți transmite echipei tale de lucru obiectivele și poți implica membrii acesteia în 
realizarea lor?  

Motivație 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
G2. Poți soluționa conflictele de muncă, negocia soluțiile posibile și adopta măsuri 
drastice dacă este nevoie?  

Rezolvarea conflictelor 
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0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 

Reflecție despre G. Abilități de leadership și motivaționale 

 

 

 
H. Abilități de negociere  
Se iau în considerare, în principal, atributele legate de comunicare.  
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta.  
 
H1. Îți este ușor să interacționezi cu persoane necunoscute?  

Relații 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
H2. Ești o persoană capabilă să-și exprime și să-și explice ideile și instrucțiunile?  

Comunicare la locul de muncă 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 
H3. Ești o persoană capabilă să-i asculte pe ceilalți? 

Abilități de ascultare 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 

Reflecție despre  H. Abilități de negociere  

 
 
 
 

 
I. Capacitate comercială 
Suportul pentru clienți este foarte important în această secțiune.  
După fiecare întrebare, există indicat un atribut la care se referă aceasta. 
 
I1. Poți rezolva probleme legate de clienți și cumpărători și poți negocia posibile soluții în 
mod convingător?  

Suport pentru clienți 
0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
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I2. Poți explica și poți convinge clienții de calitățile produsului sau serviciului tău?   
Comunicare comercială 

0. Nu am planificat niciodată să fac aceasta sau nu știu cum să răspund întrebării. 
1. Niciodată 
2. Din când în când 
3. Adeseori 
4. Întotdeauna  
 

Reflecție despre I. Capacitatea comercială 

 
 
 
 

 

 

1.4. Cum trebuie să reacționezi după consultarea profilului? 

Cu privire la răspunsuri, o persoană care a completat testul trebuie să reacționeze pe baza 
urătoarelor aspecte:  

Răspunsuri 0. Nedeterminare 

Este necesar să colectați informațiile care vă permit să planificați situația. De exemplu, se 
recomandă să discutați cu persoanele din mediul personal și să le solicitați sprijinul în cazul în 
care vă deschideți o afacere.  

Răspunsuri 1. și 2. Puncte slabe  

Se recomandă să stabiliți un plan educațional în vederea sporirii respectivelor abilități care s-au 
dovedit a reprezenta puncte slabe, ca și a obținerii instruirii, educației și experienței (dacă 
răspunsul este 1 sau 2) sau activității profesionale în scopul îmbunătățirii atitudinilor existente prin 
sporirea conștientizării (în respectivul caz, programele de coaching sau mentorat se pot dovedit 
eficiente). 

Răspunsuri 3. și 4. Puncte tari 

Acestea sunt aspectele care indică un profil adecvat al antreprenorului. Cu toate acestea, trebuie 
să fim atenți la orice posibilitate de îmbunătățire. Cu toate acestea, măsurile corective sunt mai 
puțin urgente decât în cazul furnizării răspunsurilor notate cu 1 sau 2.  
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1.5. Profilul de antreprenor. Graficul 

Odată ce sunt transmise răspunsurile, cursanții trebuie să le copieze în următorul grafic. În 

vederea înțelegerii modului în care tabelul trebuie completat corect, am simulat răspunsurile la 

chestionar.  

 0 1 2 3 4 

A1. Mediul personal         

A2. Nivelul de educație         

A3. Nivelul de experiență         

A4. Independență          

B1. Înțelegerea riscurilor          

B2. Asumarea riscurilor           

B3. Asumarea responsabilității          

C1. Determinare         

C2. Insistență         

C3. Sacrificiu         

D1. Orientare asupra schimbării          
D2. Orientare asupra schimbării 
tehnologice          

E1. Abilități organizaționale         

E2. Planificarea sarcinilor         

E3. Feedback         

F1. Răbdare         

F2. Lucru în echipă         

F3. Alte companii și asociații          

G1. Motivație          

G2. Rezolvarea conflictelor          

H1. Relații          

H2. Comunicare la locul de muncă          

H3. Capacitate de ascultare          

I1. Suport pentru clienți          

I2. Comunicare comercială          

 
Indiferență  

Puncte 
slabe 

Mari 
îmbunătățiri 

necesare  

Puncte 
tari 

Puncte 
foarte tari 

Tipul variabilelor: 

 Variabile externe 

 Variabile referitoare la istoricul profesional  

 Variabile referitoare la atitudini 

 Variabile referitoare la abilități și capacități 

 

Prin simularea răspunsurilor, am obținut următoarele concluzii: 

1. Este necesar ca nivelul mediului personal să fie planificat, ceea ce nu s-a întâmplat în cadrul 
exemplului dat (răspunsul 0).  

2. Aspectele care necesită îmbunătățire sunt următoarele: educație, experiență, determinare, 
orientare asupra schimbării tehnologice, abilități organizaționale, planificarea sarcinilor și 
feedback (răspunsurile 1 și 2).  
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1.6. Dinamica de grup 

După completarea testului, cursanții vor lua parte la dinamica de grup. Toți cursanții trebuie să 
participe. 

Obiectivele dinamicii sunt următoarele:  

1. Coeziunea unui grup. Conceptul de dinamică are în vedere obținerea unei înțelegeri mai largi 
a unui grup: identificarea punctelor sale tari și a celor slabe, a situațiilor comune, a unui plan 
privitor la o anumită soluție pentru fiecare membru al grupului,... 

2. Crearea unui mediu neinhibat pe baza amiabilității. Evoluția acestei dinamici ajută la depășirea 
timidității mulțumită mișcărilor din timpul desfășurării cursului și utilizării muzicii după citirea cu 
voce tare a fiecărei întrebări.   

3. Obținerea concluziilor de grup. Respectivele concluzii permit elaborarea strategiilor necesare 
pentru depășirea punctelor slabe des-întâlnite. Mai mult, permit consolidarea informațiilor care 
devin ușor comparabile între diferite zone, mulțumită modului observațional al exercițiu. 

4. Înțelegerea variabilelor care constituie baza profilului de antreprenor.  

Liniile directoare pentru dezvoltarea dinamicii sunt următoarele:  

1. Reflecția anterioară. Evoluția individuală anterioară. Cursanții trebuie să completeze testele 
individual și să-și prezinte rezultatele grafic, analizându-și punctele tari și punctele slabe.  

2. Pregătirea individuală pentru dinamică. Cursanții vor viziona o coregrafie propusă dar, este 
recomandabil ca aceștia să-și exerseze propriul mod de mișcare anterior de a lua parte la 
dinamica de grup. 

Coregrafia propusă aici reprezintă un fragment din sceneta muzicală Kontakthof creată de 
coregraful Pina Bausch. Această coregrafie a fost deja prezentată ca parte a unei experiențe 
către grupurile de tineri și vârstnici, având rezultate foarte interesante.  

Coregrafia propusă aici încurajează mișcarea liberă, comportamentul neinhibat și utilizarea 
expresiei corpului ca exprimare a individului.  



 

 

  

By Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales (translation) 
 
For more information: http://birth-of-ideas.eu/    ·    YouTube Cannel “Birth of Ideas” 

 

FORMAREA CREATIVITĂȚII 
(O1-A1.4. Manual de utilizare pentru cursanți. ANEXA II)    
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https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUM CREEZI IDEI 

NOI? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

TABLETĂ                      CAPAC DE TOALETĂ                                     LĂMÂI                                        BICICLETĂ 

 

 

 

 

 

 

A. RELAȚII FORȚATE 

CE AI PUTEA INVENTA FOLOSIND 
URMĂTOARELE ASOCIERI DE 

ELEMENTE? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAȚII FORȚATE (FIȘE DE LUCRU A1) 

CE AI PUTEA INVENTA FOLOSIND URMĂTOARELE 
ASOCIERI DE ELEMENTE? 

PASUL 1. Priviți elementele 
PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementelor împreună pentru a îmbunătăți viața 
oamenilor 
PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 
produsul? 

 

TABLETĂ 

 

CAPAC DE TOALETĂ 

NUME______________________ 

DESCRIERE_________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

DESEN ARTISTIC: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAȚII FORȚATE (FIȘE DE LUCRU A2) 

 

CE AI PUTEA INVENTA FOLOSIND URMĂTOARELE 
ASOCIERI DE ELEMENTE? 

PASUL 1. Priviți elementele 
PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementelor împreună pentru a îmbunătăți viața 
oamenilor 
PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 
produsul? 

 

             LĂMÂIE 

 

BICICLETĂ 

NUME______________________ 

DESCRIERE_________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

DESEN ARTISTIC: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPAC 

 

PEȘTE 

 

MELC 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

B. BIONICĂ (ANALOGIE) 

CE AI PUTEA INVENTA CU ACESTE 
ELEMENTE? 

CUNOȘTI INVENȚII INSPIRATE DE 
ELEMENTE NATURALE? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-KaYpqfJAhVDwBQKHdTEAhwQjRwIBw&url=http://www.costadevenezuela.org/?p=8379&psig=AFQjCNE9i93jgZhYm_sCfFJEOaJq_nqA5Q&ust=1448393957311362


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIONICĂ – ANALOGIE (FIȘE DE LUCRU B1) 

 

CE AI PUTEA INVENTA FOLOSIND URMĂTORUL 
ELEMENT? 

PASUL 1. Priviți elementul 
PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementului pentru a îmbunătăți viața oamenilor 
PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 
produsul? 

 

COPAC 

NUME____________________________________ 

DESCRIERE______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

DESEN ARTISTIC: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIONICĂ – ANALOGIE (FIȘE DE LUCRU B2) 

 

CE AI PUTEA INVENTA FOLOSIND URMĂTORUL  
ELEMENT? 

PASUL 1. Priviți elementul 
PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementului pentru a îmbunătăți viața oamenilor 
PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 
produsul? 

 

PEȘTE 

NUME____________________________________ 

DESCRIERE______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

DESEN ARTISTIC: 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-KaYpqfJAhVDwBQKHdTEAhwQjRwIBw&url=http://www.costadevenezuela.org/?p=8379&psig=AFQjCNE9i93jgZhYm_sCfFJEOaJq_nqA5Q&ust=1448393957311362


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIONICĂ – ANALOGIE (FIȘE DE LUCRU B3) 

 

CE AI PUTEA INVENTA FOLOSIND URMĂTORUL  
ELEMENT? 

PASUL 1. Priviți elementul 
PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementului pentru a îmbunătăți viața oamenilor 
PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 
produsul? 

 

MELC 

NUME____________________________________ 

DESCRIERE______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

DESEN ARTISTIC: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIER DE CĂLCAT 

 

PIEPTENE 

 

LINGURĂ 

 

 

                

 

C. GÂNDIRE LATERALĂ 

 

CE ALTE ÎNTREBUINȚĂRI AȚI 
PUTEA DA URMĂTOARELOR 

ELEMENTE? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÂNDIRE LATERALĂ (FIȘE DE LUCRU C1) 

 

CE ALTE ÎNTREBUINȚĂRI AR PUTEA AVEA URMĂTORUL 

ELEMENT? 

PASUL 1. Priviți elementul 

PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementului pentru a îmbunătăți viața oamenilor. O 

UTILIZARE NEOBIȘNUITĂ. 

PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 

produsul? 

 

PIEPTENE 

NUME____________________________________ 

DESCRIERE______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

DESEN ARTISTIC: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÂNDIRE LATERALĂ (FIȘE DE LUCRU C2) 

 

CE ALTE ÎNTREBUINȚĂRI AR PUTEA AVEA URMĂTORUL 

ELEMENT? 

PASUL 1. Priviți elementul 

PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementului pentru a îmbunătăți viața oamenilor. O 

UTILIZARE NEOBIȘNUITĂ. 

PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 

produsul? 

 

FIER DE CĂLCAT 

NUME____________________________________ 

DESCRIERE______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

DESEN ARTISTIC: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÂNDIRE LATERALĂ (FIȘE DE LUCRU C3) 

 

CE ALTE ÎNTREBUINȚĂRI AR PUTEA AVEA URMĂTORUL 

ELEMENT? 

PASUL 1. Priviți elementul 

PASUL 2. Gândiți‐vă la orice utilizare a elementului pentru a îmbunătăți viața oamenilor. O 

UTILIZARE NEOBIȘNUITĂ. 

PASUL 3. Dați‐i un nume și explicați modul de utilizare a invenției. Îndrăznești să desenezi 

produsul? 

 

LINGURĂ 

NUME____________________________________ 

DESCRIERE______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

DESEN ARTISTIC: 
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(O1-A1.4. Manualul de utilizare pentru cursanți. ANEXA  III)    

Creat de Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales (translation) 
 
Pentru mai multe informații: http://birth-of-ideas.eu/    ·    YouTube Cannel “Birth of Ideas” 
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1. INTRODUCERE 

Campiña de Jerez, în provincia Jerez, ne 
oferă un peisaj agrar în care coexistă mici 
sate, mai mult sau mai puțin structurate, 
împreună cu cele răspândite. Tot aici, 
exploatarea rurală pare să dețină rolul 
principal. Acest peisaj este câmpenesc, 
diferit de atmosfera urbană a orașului Jerez 
de la Frontera, capitala regională. Jerez de 
la Frontera este un oraș care se dezvoltă 
alături de activitățile rurale, mai presus de 
orice, cu ajutorul activității vitivinicole.  

În această zonă, găsim Rancho Cortesano 
(Ferma Curtezanului), o cooperativă de 
familie care transformă apicultura într-o 
activitate amuzantă pentru cei care 
vizitează ferma, dincolo de crearea 
produselor derivate de la albine și 
angajamentul lor pentru agricultura 
ecologică.  

Promovarea alimentelor sănătoase și 
ecologice este un alt concept al acestei 
familii. Desfășoară această inițiativa în 
restaurantul lor, cel mai recent proiect al 
Rancho Cortesano, locul unde trăiesc 
albinele.  

2. ACTIVITATEA 

Rancho Cortesano este o afacere de familie care desfășoară următoarele activități:   

- Producția în sectorul apiculturii. Sub diferite forme, familia produce o gamă 
completă de miere, polen, ceară, propolis, lăptișor de matcă pentru clienții 
finali.  
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- Producția ecologică a fructelor și legumelor.  

- Activități turistice. Ferma este destinația multor excursii organizate pentru 
centrarea pe educația pentru mediu. Persoanele sunt sensibilizate cu privire la 
importanța agriculturii ecologice și, mai presus de toate, școlilor, asociațiilor, 
familiilor li se oferă șansa de a descoperi lumea minunată a apiculturii …  

Mai mult, de-acum câțiva ani, ferma oferă servicii în cadrul unei cantine, permițând 
astfel o vizită cu o durată mai mare.  

În acest mod, utilizează produsele din propriile lor resurse și promovează dieta 
sănătoasă pe baza alimentelor ecologice.  

3. ELEMENTUL 

Dragostea pentru munca lor, pasiunea pentru ceea ce fac, sunt evidente în referirile 
lor la munca pe câmp, posibilitatea de a explica clienților lumea albinelor și satisfacția 
pe care o obțin din crearea variatelor produse apicole.  

4. ATITUDINI ȘI ABILITĂȚI ANTREPRENORIALE 

Studierea acestei experiențe ne permite să observăm diferite atitudini și abilități ale 
persoanelor implicate în proiect. Este posibil să identificăm și alte atitudini și abilități. 
Cu toate acestea, explicăm doar ceea ce am observat.  

Încrederea în sine este foarte evidentă. Își are rădăcinile în sprijinul familiei. Nu 
trebuie să uităm că este vorba de o cooperativă de familie.  

Educația diferită a oamenilor care formează Rancho Cortesano și experiențele lor 
dobândite până acum sunt benefice cu adevărat.  

Investițiile permanente arată capacitatea de asumare a riscurilor și determinarea 
membrilor companiei.  

Dezvoltarea investițiilor care aduce îmbunătățiri în facilități și posibilități noi pentru 
serviciile oferite reprezintă o caracteristică a orientării spre schimbare. Mai mult, 
Rancho Cortesano este una dintre companiile pionier în dezvoltarea unei oferte 
turistice din domeniul apiculturii.  

Vizita la companie și monitorizarea uneia dintre activitățile sale ne-au permis 
identificarea unei capacități importante de organizare, lucru în echipă și planificare 
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din partea companiei. Am observat, de asemenea, că sunt foarte preocupați de 
feedback-ul primit. În fiecare moment, membrii familiei le solicită clienților să le 
transmită opiniile lor.  

Compania cooperează cu alte companii și instituții.  

Dezvoltarea activității și atenția acordată clienților în cadrul magazinului de produse 
organice ne arată capacitățile lor de comunicare și marketing.   

5. ANALIZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Compania respectă importanța educației pentru mediu, suplimentar la descoperirea 
existenței noilor necesități de petrecere a timpului liber și valorii emoțiilor în noile 
planuri turistice.  

Mai mult, membrii cooperativei au adoptat ideea generală de Slow Food și relevanța 
agriculturii ecologice.  

Dincolo de aceasta, de-acum câțiva ani, au luat în considerare legătură dintre mediile 
rural și urban.  

6. CREATIVITATEA 

Am observat creativitate în elaborarea multor activități diferite, cu atenție specială 
acordată celor care derivă din interpretarea apiculturii. Legătura cu activitățile școlare 
este foarte importantă și, în ultimii ani, și cu turismul de reamintire adresat grupurilor 
de persoane vârstnice.  

7. ASPECTE INOVATOARE 

Tot ceea ce transformă apicultura într-o resursă de petrecere a timpului liber și 
turistică. Compania este una dintre pionierii care oferă acest tip de servicii de 
reinterpretare a activităților clasice.  
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Povestea Grădinii La Yanna este povestea unei 
grădini care pare un paradis pentru vizitatori. 
Yanna este un paradis cu un spirit evident, 
acesta fiind moto-ul unei profesoare de limbă și 
literatură din zona rurală a Jerez de la Frontera, 
Carmen Pérez-Aguirre. 
Acest loc a fost creat în 1989 ca locuință pentru 
familia lui Carmen Perez-Aguirre care se mutase 
aici dintr-o zonă urbană. 
 
Carmen Pérez-Aguirre face din Yanna un loc al 
experimentării cu practicile ecologice în 
domeniul agriculturii. O putem considera pe 
Carmen un pionier al agriculturii organice 
andaluze, făcând această practică o referință a 
agroecologiei din ziua când a decis să deschidă 
Yanna pentru vizitatori, aceștia fiind, în 
principal, elevi de școală primară și generală. 
 
Fiica lui Carmen Pérez-Aguirre îi va lua locul. 
Este cea care contribuie la consolidarea acestei 
companii la bazele căreia se află dorința 
părinților ei de a găsi un loc mai bun unde să 
locuiască. 
De la acel moment, Yanna a devenit un centru 
de referință pentru educația de mediu, o 
activitate care completează deținerea acestei 
grădini pe care oaspeții o consideră, uneori, un 
paradis. 
 
 

2. ACTIVITATEA 

La Yanna este o companie de familie care desfășoară următoarele activități: 
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‐ Producția organică de portocale, ierburi aromatice, plante medicinale,…  
‐ Activități de educație pentru mediu care vizează persoanele în general și, în 

principal, școlile primare și generale. 

 
 

3. ELEMENTUL 

Alegerea La Yanna ca locuință reprezintă baza elementului familiei Aguirre Pérez-
Enciso. 

Marina spune că activitatea de educație pentru mediu, observarea reacțiilor elevilor 
care îi vizitează, constituie unul dintre stâlpii pasiunii sale zilnice. 

Într-adevăr, sarcinile din carul grădinii reprezintă un alt element de satisfacție 
crescută al experienței sale. 

 

4. ATITUDINI ȘI ABILITĂȚI DE ANTREPRENORIAT 

Poate fi interesant de luat în considerare atitudinile și abilitățile observate ca o sumă 
a traseului parcurs de Carmen Perez-Aguirre și fiica ei, Marina. 

În cadrul acestei experiențe, orientarea rezultatelor, încrederea în sine și sprijinul 
familiei, care este necesar pentru această încredere, sunt evidente.  

Ca în orice afacere, mai ales în sectorul agriculturii, riscurile sunt clare, ca și 
controlarea și înțelegerea lor. Instruirea inițială și continuă este esențială pentru 
activitatea de controlare. 

Suplimentar la caracteristica de pionierat a inițiativei, învățarea continuă despre mai 
multe practici agricole sustenabile, crearea unei oferte de educație de mediu și 
determinarea, sunt demonstrate și alte atitudini: perseverența și capacitatea de a 
interpreta feedback-ul primit. 

Observăm clar abilități de planificare și organizare, în dezvoltarea activității agricole, 
ca și în privind primirea grupurilor de vizitatori. Această capacitate este reflectată clar 
în modul în care sunt organizate diferitele locuri la Yanna. 
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Discursul Marinei și întâlnirea cu Carmen, mama ei și fondatoarea companiei, 
demonstrează abilitățile lor de comunicare și asigurare a asistenței pentru clienți, 
având în vedere că aceste aspecte amplifică vandabilitatea serviciilor oferite.  

Inovarea în activitățile implementate și luarea în considerare a dezvoltării unei 
activități de afaceri de un profesionist care are un loc de muncă stabil (profesor la 
școala publică) arată că Carmen este orientată spre schimbare. Putem observa acest 
tip de orientare la fiica ei, Marina, care, după ce a studiat o disciplină care nu este 
legată direct de activitatea companiei, a decis să se dedice complet afacerii familiei. 

Pe durata vizitei noastre, am observat relaționarea lui Carmen și Marina cu alți 
oameni care activează în cadrul afacerii, lucrul în echipă fiind o altă abilitate pe care 
o posedă cele două antreprenoare.  

Menținerea relațiilor cu entitățile legate de agricultura organică, educația pentru 
mediu și cooperarea pentru dezvoltare regională arată capacitatea de networking a 
companiei. 

Suplimentar la toate aceste atitudini și abilități, observăm clar angajamentul pentru 
sustenabilitatea companiei de la început, un fapt care demonstrează o anumită 
responsabilitate socială încorporată. 

 

5. ANALIZA MEDIULUI 

De la începuturile fermei Yanna, se poate identifica conștientizarea aspectelor de 
mediu cu un model sociocultural care stabilește o tendință pe termen lung și care s-a 
materializat în producția agroecologică și activitățile de educație pentru mediu care 
rezultă din cele două tendințe pe termen lung. 

 

6. CREATIVITATEA 

La momentul proiectării diferitelor activități propuse, modul în care apar ideile din 
practicile uzuale din cadrul grădinii este interesant. 

De asemenea, Marina se referă la activitatea profesorilor din cadrul elaborării în 
cooperare, propunând ateliere pentru dezvoltarea obiectivelor lor de învățare.  
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7. ASPECTE INOVATOARE 

Compania este una dintre primele care a obținut certificarea organică pentru 
producția sa și care are în vedere educația pentru mediu ca un mod posibil de 
dezvoltare. 

În special, posibilitatea ca elevii cu resurse limitate să-și poată finanța vizita prin 
comercializarea portocalelor recoltate reprezintă un alt aspect inovator.  
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Vinul și regiunea Jerez de la Frontera 
reprezintă două elemente indisolubile care 
au creat istoria de care ferma Forlong nu 
este străină. Într-un loc care era cunoscut ca 
Forlón, în Puerto de Santa María, au fost 
cultivați măslini și vii cu multe secole în 
urmă. Proprietarul acelor terenuri era un 
comerciant englez pe nume Forlong. 
Alejandro și Rocío au ajuns la această 
concluzie atunci când au fost curioși cu 
privire la origine denumirii terenului pe care 
au început să-l cultive. 

Acest teren de ''Vigneron'', cu referire la 
viile franceze, exploatat de familiile care au 
trăit la această fermă, încearcă să continue 
această istorie, reținând faptul evident că 
reanimarea sa, care i-a dus spre originile lui, 
nu intră în conflict cu metodele inovatoare 
care îmbunătățesc calitatea vinului.   

Angajamentul pentru viticultura ecologică 
este evidentă în povestea lui Rocío și 
Alejandro. Așa cum este și procesul de 
refacere a mai multor varietăți locale, care 
au dispărut după epidemia de filoxeră din 
secolul al XIX-lea.  

 
 

2. ACTIVITATEA 

Crama Forlong este o companie de familie care desfășoară urătoarele activități:  

- Activitatea integrală de producere a vinului: cultivarea viilor, realizarea 
vinului și comercializare.   
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- Activități ecoturistice, vizite ghidate în viile lor și cramă. 

 

3. ELEMENTUL 
La început, Rocío și Alejandro au urmat studii legate de management și 
administrarea companiilor. În ambele cazuri, este clar că și-au găsit vocația în 
viticultură. 
Alejandro specifică că și-a descoperit adevărata pasiune în lumea producției de 
vin după șase ani de activitate administrativă în cadrul unei companii de 
construcții. 
În cazul lui Rocío, revenirea la agricultura tatălui ei i-a trezit interesul în lumea 
vinului. 
În ambele cazuri, aceștia au decis să urmeze studii care să le permită 

cunoașterea aspectelor complexe ale acestei activități de care sunt atât de 

pasionați. 

 

4. ATITUDINI ȘI ABILITĂȚI ANTREPRENORIALE 
Încrederea în sine de care dau dovadă Alejandro și Rocío pare să se bazeze pe 
un sprijin puternic din partea familiei. Aceștia menționează referiri la bunicului 
lui Alejandro și tatăl lui Rocío.     
Dorința de a studia, într-un mod formal și informal, permite conchiderea asupra 
faptului că orientarea schimbării este prezentă.   
Grija, prudența și nivelul lor de informare indică niveluri foarte înalte de 
înțelegerea riscurilor și capacitatea de asumare a responsabilităților.  
Urmărirea obținerii noilor tipuri de vin și perseverența demonstrată la 
momentul povestirii experienței lor pot fi asociate cu orientarea spre succes.   
Modul în care se îngrijesc de vii, recolta, procesul de realizare a vinului, 
îmbutelierea, comercializarea, necesită abilități de planificare și organizare. 
Respectivele abilități sunt prezente și în termenul enoturism, chiar de la 
început.   
Angajamentul pentru agricultura ecologică, procesul de recreere a varietăților 
locale și valorizarea culturii locale determină responsabilitatea socială a 
companiei.   
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Alegerea unei sticle, imaginea mărcii, etichetarea și prezența constantă a 
degustărilor de vin și târgurilor din acest domeniu le dovedesc capacitatea de 
comercializare și asigurare a serviciilor pentru clienți.   

 

5. ANALIZA MEDIULUI 

Cu privire la analiza corectă a mediului, observăm mai multe tendințe bine-înțelese 
de Rocío și Alejandro: 

- Principala preocupare despre sustenabilitatea mediului  

- Acceptarea din partea consumatorului de produse ecologice 

- Elementul de amuzament și emoție care este implicată în consumul de 
vin  

- Importanța conectării produselor agroalimentare de calitate superioară 
la proveniența lor.  

 

6. CREATIVITATEA 
Producerea vinului este în sine un exercițiu de creativitate. De asemenea, 
acesta este cazul și pentru alegerea conceptului de marcă și a formulelor de 
marketing.  

 

7. ASPECTE INOVATOARE 

Elementele acestei experiențe, care prezintă un grad mare de inovație sunt 
următoarele: 

- Căutarea de noi vinificații, începând de la varietățile locale care au 
supraviețuit  

- Utilizarea metodelor privitoare la agricultura ecologică și biodinamică, 
necunoscute în regiune  

- Imaginea mărcii, mai ales etichetarea acesteia 


