
 Start-up-ul, o afacere de viitor, la îndemâna 

tuturor! 
 

      Fiecare dintre noi, cel puţin în copilărie, am avut “sclipiri” ce ar fi putut fi valorificate ca 

adevărate idei de afaceri. Acum că am crescut această joacă a devenit serioasă… însă nu ştim 

de unde să începem. Lumea antreprenoriatului este în plină dezvoltare, iar de data aceasta ne 

vine în ajutor prin înfiinţarea unui start-up. 

  

Dar ce este un start-up? 

 

Poate fi o companie, un parteneriat sau o organizaţie temporară ce este proiectată 

pentru a căuta modelele de afaceri repetabile, nou create şi aflate într-o fază de dezvoltare. 

Printre avantajele unei astfel de organizaţii se numără flexibilitatea pe care o are în cadrul 

relaţiilor cu partenerii comerciali, deciziile manageriale care sunt luate rapid, angajaţii în număr 

redus şi resursele umane gestionate eficient şi cu uşurinţă. 

 

Este un start-up potrivit pentru tine? 

 

Pentru a deveni un antreprenor de succes prin intermediul unei astfel de companii 

trebuie să deţii, dar şi să fii pregătit să îţi îmbunătăţeşti sau să îţi dezvolţi o mulţime de atribute. 

Trebuie să ai iniţiativă, să fii genul de persoană care duce lucrurile la bun sfârşit, dar şi să te 

poţi adapta la situaţiile neprevăzute ce apar pe parcurs. Este important să poţi lucra în echipă şi 

să ai abilităţi sociale dar e bine şi să fii capabil să înveţi repede pentru a creşte odată cu 

proiectul tău. Poate mai important decât toate abilităţile enumerate mai sus este existenţa unei 

potriviri între tine şi cultura start-up-ului pentru care lucrezi. 

 

Ce îţi poate oferi un start-up? 

 

Spre deosebire de o afacere obişnuită, prin intermediul acestui tip de companie 

provizorie ai parte de un program de lucru flexibil, chiar descurajezi birocraţia şi politica în 

organizare, dar ai şi ocazia de a lucra într-o echipă care crede cu adevărat în serviciul sau 

produsul la care lucrează, fiind astfel posibilă dezvoltarea personală pe lângă cea profesională 

şi financiară. 

 

Interesat? 

 Vino la Cursul Academic de Vară organizat de BEST Iaşi în colaborare cu 

“Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi”, în perioada 10-21 iulie pe aceasta temă! Tot ce 

trebuie să faci este să completezi un formular de aplicare şi poţi participa, alături de alţi 22 de 

studenţi de la universităţi tehnice din întreaga Europă,  la cursul internaţional de vară ce va 

avea loc în Iaşi. 

Află mai multe accesând site-ul: www.summer.bestis.ro 

http://www.summer.bestis.ro/

