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1. DESCRIEREA OUTPUT-ULUI 

 

Output-ului final al acestui proiect este un raport cu o definire a factorilor de 

succes pentru internaționalizarea IMM-urilor (adică stadiul actual), metodologia 

de autoevaluare și propunerea pentru ghidul utilizatorului care va fi elaborată la 

final după primul program de formare.  

Primul output O1 din IN_DIGIT2EU este metodologia și instrumentul de autoevaluare care au fost 

dezvoltate prin parcurgerea următoarelor activități, după cum urmează: 

O1/A1 - Pregătirea unui studiu în care să se evalueze IMM-urile pregătite pentru internaționalizare 

bazându-se pe cele mai bune practici și cercetări empirice efectuate până acum la nivel mondial, adică 

definiții ale IMM-ului și ale internaționalizării, contribuția IMM-urilor la economie, mediul  

internaționalizării, motive și bariere ale internaționalizării, precum și competențe pentru 

internaționalizare. Bazându-se pe acest studiu, a fost dezvoltată metodologia de autoevaluare. 

O1/A2 Instrumentul și metodologia de autoevaluare. Descrierea instrumentului de autoevaluare 

conține trei părți: 

1. Scopul și obiectivele instrumentului de autoevaluare. 

2. Lista de nivelului de pregătire pentru competențele de internaționalizare. Această parte 

prezintă competențe specifice care sunt cruciale pentru un proces de internaționalizare 

fără probleme și utilizate pentru pregătirea evaluării internaționalizării. 

3. Procesul de autoevaluare. Această parte oferă pașii procesului de autoevaluare și descrie 

legături către o cale de instruire adecvată. 

01 / A3 Crearea ghidurilor pentru utilizatori pentru utilizarea instrumentul de evaluare. Acesta 

conține instrucțiunile de autoevaluare folosite de utilizatorii finali (adică cursanții (IMM-uri) și 

organizațiile intermediare). 
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2 PREZENTAREA OUTPUT-ULUI 

2.1. STUDIU - IMM-URI PREGATITE PENTRU INTERNAȚIONALIZARE  
 

2.1.1. INTRODUCERE 

Internaționalizarea este vitală pentru IMM-urile care doresc să supraviețuiască și să prospere 

într-o lume din ce în ce mai competitivă și care ar putea contribui la susținerea ocupării forței de 

muncă. Multe IMM-uri adoptă extinderea internațională ca strategie pentru a profita de 

oportunitățile de afaceri prezente pe piețele țintă și pentru a-și crește veniturile, scăpând de o 

piață internă prea competitivă sau saturată. Totuși, extinderea internațională este provocatoare 

și, de obicei, nu poate avea succes. 

Internaționalizarea IMM-urilor a fost studiată din diverse perspective: sectoare, bariere, 

motive, modele de internaționalizare, procese, factori de succes etc. Este evident că 

internaționalizarea de succes a IMM-urilor necesită capacități și instrumente practice specifice. 

Studiul conține patru părți: 

1. Definiții (IMM-uri, internationaționalizare). Acest document începe definițiile 

IMM-urilor și a internaționalizării. 

2. Contribuție IMm-urile la economie. Această parte prezintă importanța IMM-urilor 

în economia globală. 

3. Mediul pentru internaționalizare. Această parte constă din trei subcapitole și 

acoperă subiectele: motive, bariere și pregătirea pentru internaționalizare. Capitolul 

explorează modelul motivelor de internaționalizare, bariere externe și interne ale 

procesului de internaționalizare și internaționalizarea IMM-urilor. 

4. Concluzii.  

 

 

 

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

only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
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Definiții  

IMM-urile, internaționalizarea 

Conform EUROSTAT, întreprinderile pot fi clasificate în diferite categorii în funcție de 

mărimea lor; în acest scop, pot fi utilizate diferite criterii (de exemplu, numărul de angajați, totalul 

bilanțului, investiții), dar cel mai frecvent într-un context statistic este numărul de persoane 

angajate: 

• întreprinderile mici și mijlocii, prescurtate ca IMM-uri: mai puțin de 250 de 

persoane angajate; 

IMM-urile sunt în continuare divizate în: 

• microîntreprinderi: mai puțin de 10 persoane angajate; 

• întreprinderi mici: între 10 și 49 de persoane angajate; 

• întreprinderi mijlocii: între 50 și 249 de persoane angajate; 

• întreprinderi mari: 250 sau mai multe persoane angajate. 

Dezvoltarea rapidă a globalizării, concurența crescută între întreprinderi și schimbările din 

mediul de afaceri încurajează aceste companii să-și internaționalizeze activitățile de la bun 

început sau după o perioadă scurtă de timp de la înființare. În general, internaționalizarea 

întreprinderilor înseamnă implicarea lor în mediul internațional. În literatura de specialitate, 

putem găsi definiții mai specifice: 

❖ internaționalizarea ca „proces de implicare tot mai mare în operațiunile internaționale” 

(Welch și Luostarinen, 1988); 

❖ internaționalizarea ca „proces de adaptare a operațiunilor firmei (strategie, structură și 

resurse) la mediul internațional” (Calof & Beamish, 1995); 

❖ internaționalizarea ca „proces de implicare a unei firme în tranzacții internaționale”, adică 

internaționalizarea se bazează pe forma și nivelul acestei implicări (Kubíčková, 2014). 

Internaționalizarea este un proces provocator legat de un nivel ridicat de risc și, prin urmare, 

resursele limitate ale IMM-urilor reprezintă o barieră majoră în calea extinderii lor externe. IMM-

urile pot face față acestor obstacole, de exemplu, folosind strategia de diferențiere sau implicându-

se în rețele, ceea ce poate fi benefic pentru toți partenerii (Hutchinson et al., 2006). 

 

Contribuția IMM -urilor la economie 
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La nivel global, întreprinderile la scară mică și medie (IMM-urile) sunt un instrument de 

abilitare a cetățenilor și a creșterii economice. IMM-urile sunt asociate cu creșterea economică 

rapidă a țărilor din întreaga lume (Schaper, 2002). Dovezile disponibile arată că, IMM-urile ocupă 

un loc important și strategic în creșterea economică și dezvoltarea din toate țările (Abor & 

Quartey, 2010), reprezentând 90% întreprinderilor din majoritatea țărilor din întreaga lume. 

IMM-urile sunt motorul unui număr mare de inovații și contribuie la creșterea economiei 

naționale prin crearea de locuri de muncă, investiții și exporturi. IMM-urile joacă un rol important 

în economia UE. În plus, UE observă IMM-urile ca un instrument important în atingerea 

obiectivului Strategiei de la Lisabona, adică a face din UE „cea mai competitivă și mai dinamică 

economie bazată pe cunoaștere, din lume, capabilă să crească durabil, cu locuri de muncă din ce 

în ce mai bune și cu o coeziune socială mai mare” Sectorul IMM-urilor este bine recunoscut la nivel 

mondial datorită contribuției sale semnificative la atingerea diverselor obiective socio-

economice, precum creșterea mai mare a ocupării forței de muncă, producția, promovarea 

exportului și încurajarea antreprenoriatului. 

Raportul anual privind IMM-urile europene 2016/2017 raportează că aproape toate (93%) 

dintre IMM-uri erau micro-întreprinderi care angajează mai puțin de 10 persoane. În cadrul 

sectorului afacerilor nefinanciare, IMM-urile joacă un rol deosebit de important în sectoarele 

„cazare și servicii alimentare”, „servicii pentru afaceri” și „construcții”, în fiecare dintre acestea 

reprezentând mai mult de 80% din angajarea UE-28 în 2016. Mai mult, IMM-urile au reprezentat 

70% din numărul de locuri de muncă din UE-28 în sectorul „comerțului cu amănuntul și cu 

ridicata”. 

În general, în 2016, IMM-urile din sectorul afacerilor nefinanciare din UE-28 au reprezentat: 

• aproape toate întreprinderile din sectorul de afaceri nefinanciare din UE-28 (99,8%); 

  • două treimi din totalul locurilor de muncă din UE-28 (66,6%); 

Ocuparea forței de muncă a IMM-urilor în economia totală a crescut cu aproape 50% mai 

rapid decât ocuparea forței de muncă din întreaga economie din 2013 până în 2016. În 2016, IMM-

urile au reprezentat 67% din ocuparea forței de muncă și 57% din valoarea adăugată în sectorul 

afacerilor nefinanciare. Sprijinul pentru IMM-uri este una dintre prioritățile Comisiei Europene 

pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și coeziunea economică și socială. 

EUROSTAT și worldstopexports.com și oferă date statistice despre comerțul internațional 

și exportul membrilor UE:  
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Mediul pentru internaționalizare 

Globalizarea economiei și concurența intensă obligă întreprinderile să caute noi modalități 

de a-și susține competitivitatea. Una dintre modalitățile de a rămâne competitiv, de a obține 

rentabilitate pe termen lung, un succesul competitiv și, de fapt, modul de supraviețuire este, nu 

numai pentru IMM-uri, ci și pentru întreprinderile mari, procesul de internaționalizare. Potrivit 

Parlamentului European (2012), deși nu toate IMM-urile își desfășoară activitatea pe piețele 

externe, toate trebuie să realizeze că, datorită globalizării în curs, concurența internațională este 

inevitabilă chiar și pe piețele interne. Acest lucru se datorează faptului că IMM-urile nu mai sunt 

protejate de concurența externă pe piețele lor interne (Kubíčková et al., 2014). 

Motive ale internaționalizării 

Dunning (1993) a elaborat un model al motivelor de internaționalizare. Modelul acoperă 

patru categorii: căutarea pieței, căutarea resurselor, căutarea eficienței și căutarea resurselor 

strategice. Ulterior, a fost adăugată și cincea categorie, precum căutarea rețelei, ca parte 

semnificativă a internaționalizării (Kubíčková et al.2014, Franco & Rentocchini, 2008). 

• Exporturile de la cei 28 de membri actuali ai UE au totalizat 5,719 miliarde USD pentru 2017. 

• Vânzările din UE de mărfuri exportate reprezintă aproape o treime (32,5%) din totalul 

exporturilor mondiale, care s-au ridicat la 17585 de miliarde de dolari în 2017. 

• Ultimele statistici comerciale indică faptul că valoarea globală a scăzut în valoare cu -6,9% din 

2013 până în 2017, dar apreciată cu 9,5% din 2016 

• Calculul folosind baza de date a perspectivei economice mondiale a Fondului Monetar 

Internațional, totalul produsului intern brut pe baza unei părți a puterii de cumpărare pentru toate 

țările UE s-a ridicat la aproximativ 20983 trilioane de dolari pentru 2017. Prin urmare, exporturile 

au reprezentat aproximativ 28% din producția economică totală a UE. . 

• Având în vedere populația Uniunii Europene de aproximativ 516,2 milioane de persoane, conform 

indicilor din CIA World Factbook, totalul de 5719 de miliarde de dolari din 2017 la exporturile UE 

se traduce la aproximativ 11000 de dolari pentru fiecare persoană care trăiește în țările membre 

ale UE. După cum arată numărul statistic, Germania este, de departe, principalul vânzător al UE al 

produselor exportate. 

• Între 2013 și 2016, compoziția UE a rămas neschimbată. În această perioadă, autovehiculele au 

înregistrat cea mai mare rată medie anuală de creștere de 11% pentru UE-28 în ansamblu. A fost 

cea mai mare în Cipru (32%), Croația (27%) și Irlanda (25%). Produsele chimice au avut cea mai 

mică rată de creștere pentru UE în ansamblu, aproape de zero. Aici numai Bulgaria (14%) a avut 

o rată de creștere de peste 10%, în timp ce în opt țări (Estonia, Franța, Lituania, Malta, Olanda, 

Finlanda, Suedia și Regatul Unit) comerțul a scăzut. 
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Căutarea pieței Companiile investesc în străinătate pentru a obține profit de pe piețele 

externe. Mai multe motive pot conduce la această alegere: nevoia de a urma furnizorii sau clienții 

care au construit instalații de producție străine; să adapteze mărfurile la nevoile sau gusturile 

locale; evitarea costurilor de deservire a unei piețe de la distanță; să aibă o prezență fizică pe piață 

pentru a descuraja potențialii concurenți. 

Căutarea resurselor. În cazul în care achiziția de resurse speciale nu este disponibilă local 

(resurse naturale sau materii prime) sau disponibilă la un cost mai mare (forță de muncă ieftină 

necalificată), companiile caută resurse în străinătate. Companiile caută resurse din cauza 

costurilor comparative. Resursele sunt un factor crucial pentru supraviețuirea pe piață, mai ales 

dacă materialul constituie o parte importantă a producției. Astfel de resurse fizice precum 

mineralele (țiței, zinc, cupru etc.) și produsele agricole (cauciuc, tutun, zahăr etc.) sunt foarte 

importante. Resursele umane sunt de asemenea importante. Aptitudinile și capacitățile sunt 

resurse care pot fi utilizate prin colaborarea cu un partener de afaceri. Prin urmare, rețeaua de 

căutare a acestui motivu a fost adăugată ca un motiv în plus pentru internaționalizare. Resursele 

permit minimizarea costurilor și maximizarea profiturilor. 

Căutarea eficienței. Companiile „profită de diferențele dintre disponibilitatea și costurile 

dotărilor tradiționale de factori din diferite țări”; sau „profită de economiile de scară, de aplicarea 

și de diferențele dintre gusturile și capacitățile de aprovizionare ale consumatorilor”. Scopul este 

raționalizarea structurilor investițiilor stabilite pentru a obține o guvernare comună. Adesea, 

aceste beneficii provin din economii de scară și amploare, dar riscă și diversificarea. 

Căutarea resurselor strategice. Companiile au un motiv să achiziționeze o nouă bază 

tehnologică, în loc să exploateze un activ existent. Companiile sunt interesate de brevete, 

cunoștințe, abilitățile angajaților și ale furnizori strategici. Motivul strategic de căutare a 

resurselor este relevant pentru companiile care se concentrează pe obiective strategice pe termen 

lung. 

Căutarea de rețele Rețeaua este o dimensiune importantă a culturii antreprenoriale 

internaționale și a factorului care asigură atingerea obiectivelor strategice. Exemple de relații de 

rețea sunt conexiunile personale, relațiile furnizor-client, cooperarea contractuală sau alte tipuri 

de relații bazate pe câștig reciproc și încredere. IMM-urile pot face față acestor obstacole, de 

exemplu, folosind strategia de diferențiere sau implicând în rețele, ceea ce poate fi benefic pentru 

toți partenerii (Hutchinson et al., 2006). 

Kubíčková  et al. (2014) a investigat motive pentru internaționalizarea diferitelor industrii 

(Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Motivele de vârf pentru internaționalizare în funcție de diferite industrii. (Kubíčková, 

L. et al., 2014) 

 

Industria alimentară % Industria lemnului  % Agricultura % 
 

Cererea externă pentru 
produse 

63 Cererea externă 
pentru produse 

84 Prețuri mai mari pe 
piața externă 

50 

Creșterea vânzărilor 56 Lipsa cererii pe piața 
internă 

53 Cererea externă 
pentru produse 

36 

Presiunea 
competitivității pe 
piața internă 

47 Presiunea 
competitivității pe 
piața internă 

45 Lărgirea portofoliului 
clienților 

29 

Lărgirea portofoliului 
clienților 

47 Creșterea vânzărilor 44 Poziție semnificativă 
pe piața internă 

29 

Aderarea la UE 41 Lărgirea pieței pentru 
produsele companiei 

39 Consolidarea imaginii 25 

Lipsa cererii pe piața 
internă 

41 Lărgirea portofoliului 
clienților 

38 Creșterea vânzărilor 25 

Utilizare mai buna a 
pieței interne 

41 Utilizare mai buna a 
pieței interne 

36 Granturi și subvenții 25 

Succesul competiției 
pe piața externă 

34 Prețuri mai mari pe 
piața externă 

33 Experienta anterioară 
a managerului în 
comerțul exterior 

25 

 

Freeman și colab. (2006) identifică mai multe variabile care cresc rata de 

internaționalizare a IMM-urilor. Astfel de variabile sunt o piață internă mică, cunoaștere sau 

tehnologie unică și diferite forme de relații și alianțe. 

Mai mult decât atât, promovarea identității naționale pe produse cu marcă de țară, 

valorificarea descoperirilor și invențiilor științifice și tehnologice, o îmbunătățire calitativă a 

produselor și serviciilor oferite și eficiența costurilor de producție, sporind fenomenele 

competitive care stimulează competitivitatea economiei de țară pot motiva IMM-urile pentru 

internaționalizare. 

 

Bariere ale internaționalizării 

Problema barierelor este cel mai adesea analizată cu referire la activitatea de export, unde 

definiția barierelor este înțeleasă ca toate restricțiile, care subminează capacitatea companiilor 

de a iniția, dezvolta și conduce operațiuni comerciale pe piețele internaționale. Barierele pot fi 

împărțite în două forme: 
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• barierele care împiedică companiile să se angajeze în activități de export; 

• bariere întâmpinate de companii care au început deja activitățile de export - aceste bariere sunt 

adesea de natură a experienței. 

Companiile de servicii sau produse exportate extern se ocupă de depășirea barierelor 

interne și externe. Barierele interne acoperă barierele informaționale, funcționale, financiare și 

de marketing; externe - procedurale, guvernamentale, de sarcini și de mediu. Descrierea detaliată 

a barierelor externe și interne sunt prevăzute în tabelul 2. 

 

 Tabelul 2. Bariere externe și interne (Al-Hyari. et al, 2012) 

Bariere interne  
 

Bariere externe 

Informaționale Informații insuficiente despre 
piețele de peste mări 
Dificultate în accesul la unele 
surse de date 
Dificultăți în stabilirea 
contactelor cu clienții 

Procedurale Complexitatea cerințelor de 
documentare la export 
Comunicări inadecvate cu 
clienții de peste mări 
Încasare lentă a plăților din 
străinătate 

Funcționale Lipsa de timp managerial pentru 

a face față exporturilor 

Lipsa abilităților de export 

Lipsa capacității excesive de 

producție pentru exporturi 

Lipsa noilor tehnologii 

Guvernamentale Lipsa stimulentelor 

guvernamentale 

Reglementări și reguli 

guvernamentale inadecvate 

Birocrație guvernamentală 

complexă 

 

Financiare Costul ridicat al capitalului 

pentru finanțarea exportului 

Lipsa resurselor financiare pentru 

a finanța exporturile 

Sarcini Concurență puternică pe 
piețele de export 

Marketing Produsul 

Dezvoltarea de noi produse 

pentru piețele externe 

Dificultăți în adaptarea 

proiectării produselor de export 

Respectarea calității / 

standardelor produselor de export 

Respectarea cerințelor de 

ambalare / etichetare la export 

Oferirea de servicii tehnice / 

post-vânzare  

Prețul 

Lipsa de preț competitiv pentru 

clienții de pe piețele externe 

Distribuția 

Complexitatea canalelor de 

distribuție / publicitate străină 

Accesarea canalelor de 

distribuție / publicitate la export 

Mediu 
înconjurător 

Economic 
Slab sau deteriorarea 
situației economice din 
regiune 
Fluctuații valutare 
Monede străine 
neconvertibile 
Politico-juridice 
Instabilitate politică pe 
piețele externe 
Reguli și reglementări stricte 
Bariere tarifare mari și 
netarifare 
Socio-culturală 
Diferențele de limbă de peste 
mări 
Diferențe culturale de peste 
mări 
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Obținerea unei reprezentări 

străine fiabile 

Logistica 

Cost de asigurare ridicat 

Indisponibilitatea instalațiilor de 

depozitare în străinătate 

Costuri mari de transport 

Pietrasieński & Ślusarczyk (2015) au prezentat principalele bariere în accesul 

întreprinderilor mici și mijlocii pe piețele internaționale (Tabelul 3).  

Tabelul 3. Descrierea barierei accesului IMM-urilor pe piețele externe (Pietrasieński & Ślusarczyk, 

2015) 

 Descrierea barierei accesului IMM-urilor pe piețele externe  
Capacitatea Personal nepregătit pentru operațiunile internaționale și / sau numărul 

necorespunzător al acestora. Lipsa de timp, pe care managerii o pot aloca 

administrării operațiunilor internaționale; 

Lipsa capacității contactului cu potențialii clienți din străinătate 

Dezvoltarea limitată a noilor produse în legătură cu nevoile cumpărătorilor străini 

Lipsa îndeplinirii cerințelor legate de standarde și de calitatea produselor exportate 

 

Instrumente financiare Lipsa capitalului operațional pentru finanțarea activității de export 
 

Accesul la piețe Informații limitate legate de analiza piețelor externe 
Identificarea insuficientă a șanselor de afaceri legate de desfășurarea activității 
pe piețele internaționale 
Necunoașterea procedurilor de export și documentația necesară 
 

Mediul de afaceri Necunoașterea practicilor comerciale aplicate în alte state 
 

 

Pregătirea pentru internaționalizare 

Procesul de internaționalizare poate fi explicat prin teorii ale unor etape precum Modelul 

Uppsala (Johanson și Vahlne, 1977). Cadrul teoretic al modelului Uppsala (Figura 1) se bazează 

pe presupunerea că întreprinderile se internaționalizează printr-o serie de decizii incrementale 

care sunt încadrate printr-o legătură între „aspecte statice” și „aspecte de schimbare”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cadrul teoretic al modelului Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) 

CUNOAȘTEREA PIEȚEI  

ANGAJAENTUL PIEȚEI 

DECIZII DE ANGAJAMENT 

ACTIVITĂȚI CURENTE 
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O întreprindere poate decide să-și extindă activitățile pe piețele externe din diferite 

motive: creștere, supraviețuire pe termen lung, rentabilitate, economii de scară, securitatea 

lanțului de aprovizionare, diversificarea riscurilor de afaceri etc. factori (de exemplu, schimb 

valutar, decalaje culturale etc.). 

Modelul internațional de evaluare a afacerilor (MIEA) este un instrument care permite 

întreprinderii să îmbunătățească acțiunile care susțin succesul pe piețele din străinătate. Modelul 

acoperă evaluarea abilităților de afaceri internaționale ale IMM-urilor și a domeniilor de 

îmbunătățire. MIEA oferă întreprinderii o imagine clară și realistă a ceea ce este completat bine și 

ce ar trebui îmbunătățit pentru a maximiza succesul în comerțul exterior. Analiza MIEA se 

concentrează pe patru domenii de internaționalizare: înțelegerea pieței, înțelegerea clienților, 

modul de intrare și cunoștințe de afaceri (Figura 2). 

 

Figura 2. Domenii ale modelului internațional de evaluare a afacerilor 

Evaluarea generală se concentrează pe cinci procese diferite: 

• Procesul de management 

• Procesul de inovare și dezvoltare 

• Procesul de control al consumatorilor 

• Procesul de gestionare a produsului 

• Procesul sistemului informațional 

 

Cunoașterea 
afacerii

Înțălegerea 
pieței

Înțălegerea 
clientului

Modul de 
intrare 
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MIEA constă din patru faze (figura 3): 

Faza I. Introducere. MIEA este prezentat unei companii de caz; motivul pentru crearea, 

beneficiile și utilizarea unui chestionar. 

Faza II. Răspunsul. Toți jucătorii cheie din chestionarul de răspuns al companiei de caz. 

Faza III. Analiza. Analizați materialul returnat, corelați toate răspunsurile și încheiați concluziile 

în formă scrisă. 

Faza IV. Prezentarea constatărilor. Rezultatele integrate pe baza răspunsurilor sunt prezentate 

consiliului de administrație a compania de caz. Nivelul pregătirii interne pentru comerțul 

internațional este explicat și sunt descrise zonele de dezvoltare. 

 

Figura 3. Fazele modelului MIEA 

IMM-urile se confruntă cu o serie de provocări legate de internaționalizare. Întreprinderile 

află că lipseșc informații despre piața externă solicitantă, structura taxelor pe piața externă, 

cerințele de calitate a pieței țintă, stabilirea prețurilor produselor pe piața țintă etc. De aceea, mai 

multe „diagnosticul pentru export” sau „pregătirea pentru internaționalizare ” au apărut în 

ultimele decenii pentru a evalua capacitățile întreprinderilor de a exporta (David & Cariou, 2014). 

Disponibilitatea pentru internaționalizare poate fi evaluată în șase dimensiuni, cum ar fi 

competențele de management, patrimoniu, relații, oferte, mijloace și implicare (tabelul 4). 

 

Tabelul 4. Criterii ale disponibilității pentru internaționalizare (David & Cariou, 2014) 

 Dimensiunea 
 

Criteriul 

 Competențele de management  Instruire în afaceri internaționale 
Cunoașterea piețelor externe 
Cunoașterea limbilor străine 
Experiență în afaceri internaționale 

 Moștenirea Prominenta, recunoasterea firmei la nivel global 
Proprietatea intelectuală deținută în anumite țări 
Prezența pe piețele externe 
Lecții învățate din experiența internaționalizării 

I Faza introductivă

II Faza de 
răspuns

III Faza de analiză

IV Faza de 
prezentare a 
descoperirilor
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 Relațiile Sucursale, filiale străine etc. 
Stabilirea relațiilor de afaceri în anumite țări 
Prezența pe internet a IMM-ului în străinătate 

 Ofertele Active (puncte forte), handicapuri (puncte slabe) legate de 
produse, servicii sau soluții referitoare la o extindere 
internațională 
Adaptabilitatea produselor, serviciilor sau soluțiilor IMM-
urilor cu privire la noile piețe externe 
Structura prețurilor adaptate sau adaptabile și modalitățile 
financiare pentru piețele externe 

 Mijloacele Sănătatea financiară a IMM-ului 
Acces la finanțare sau capital nou 
Capacitate de producție (operațională) disponibilă 

 Angajamentele  Disponibilitatea conducerii de vârf pentru a dedica timp 
activității internaționale 
Pregătirea conducerii superioare de a investi în proiectul 
internațional 
Nivelul toleranței la risc 
Motivații, obiective, ținte, scenarii și modele economice 
referitoare la proiectul de internaționalizare 

 

Întreprinderile se confruntă adesea cu dificultăți pentru a determina ce domenii trebuie să 

îmbunătățească pentru a avea mai mult succes în procesul de internaționalizare. Kubíčková, L. și 

colab. (2010) a dezvoltat un model bazat pe patru grupuri de factori care afectează succesul 

internaționalizării. Modelul include grupuri de factori legați de un angajat cheie, 

internaționalizarea, marketing internațional și factori de eficiență a comerțului internațional 

(Tabelul 5). 

Tabelul 5. Factorii cheie ai succesului procesului de internaționalizare (Kubíčková et al., 2010) 

 Factorii cheie ai angajaților Factorii de internaționalizare 

 Cunoștințe lingvistice ale angajaților-cheie 
Experiențe anterioare ale angajatului-cheie în 
comerțul internațional 
Instruire sau cursuri axate pe comerț 
internațional 
Ponderea angajaților cheie 
 

Forma de intrare pe piața externă 
Cât timp după intrarea în piață de la 
întemeierea companiei? 
Numărul de țări în care compania exportă. 
Țări în care exportă compania 
 

 Factorii de marketing internațional Factorii eficienței comerțului 
internațional 

 Standardizarea produselor exportate 
Standardizarea marketingului 
Suma de informații despre piața externă înainte 
de export 
Frecvența comunicării cu partenerii de afaceri 
străini 

Ponderea veniturilor din străinătate la 
vânzările totale 
Ponderea produselor tăiate în străinătate la 
vânzările totale 
Eficiența comerțului exterior 
Vânzări externe pentru un angajat 
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Tehnologiile informaționale și digitalizarea oferă posibilități de autoevaluare. 

Instrumentele virtuale de autoevaluare permit determinarea pregătirii întreprinderilor de a-și 

extinde operațiunile la nivel internațional și de a-și asigura capacitatea de a exporta un anumit 

produs. 

Instrumentul de diagnostic CORE ™ se concentrează pe două dimensiuni independente ale 

pregătirii: „pregătirea organizatorică” și „pregătirea produsului. 

Strategia de evaluare a planificării afacerilor de export se bazează pe 6 pași pentru a 

evalua pregătirea întreprinderilor mici pentru a exporta: 

1. Determinați beneficiile și compromisurile extinderii pe piețe internaționale 

2. Efectuați o analiză de afaceri / de companie 

3. Efectuați o analiză a industriei respective  

4. Identificați produsele cu potențial de export 

5. Marketabilitatea: se potrivește produsul / serviciul dvs. cu o tendință sau o nevoie globală 

6. Definiți ce piețe doriți să urmați 

Instrumentul de autoevaluare a exportatorilor evaluează disponibilitatea IMM-urilor la 

export în șase domenii, cum ar fi avantajul competitiv, cercetarea de piață, canalele de distribuție 

și vânzări, resursele financiare, expertiza în management, strategia de export. 

 

Competențe pentru internaționalizare 

O scurtă analiză a mediului de internaționalizare a descoperit barierele, motivația și 

principalele grupuri de factori ai procesului de internaționalizare de succes. IMM-urile au nevoie 

de angajați calificați care au competențe specifice care sunt necesare pentru o internaționalizare 

lină. Cele mai importante competențe sunt descrise mai jos. 

•  Avantaj competitiv pentru servicii sau produse. Este necesar să înțelegeți cum 

produsul sau serviciul este mai bun decât alții? Care este propunerea dvs. de 

valoare? Care sunt punctele forte ale produsului sau serviciului dvs.? 

•  Cercetarea de piață permite să înțelegeți cine este principalul dvs. client, care 

sunt nevoile, așteptările și temerile lor? Care este dimensiunea și specificul pieței 

potențiale? 



          

 

17 

 

•  Competențele în domeniul vânzărilor permit să înțeleagă cum produsul sau 

serviciul va fi vândut clienților și ce canale de distribuție vor fi cele mai eficiente. 

•  Procesul de internaționalizare are nevoie de resurse financiare ca investiție 

inițială pentru a realiza analiza pieței, a dezvolta strategia de export, a vizita țări 

străine, parteneri sau târguri, a învăța limbi străine și multe altele. 

•  Competențe în gestionarea resurselor umane. Întreprinderile ar trebui să 

investească în dezvoltarea angajaților lor, să îi motiveze să lucreze pe piața 

globală, să învețe limbi și alte abilități necesare pentru internaționalizare. 

•  Competențele manageriale sunt extrem de importante în planificarea și 

organizarea procesului de internaționalizare, control și luarea deciziilor. 

•  Competența strategiei de export vă permite să vă vedeți afacerea pe perioade 

scurte și pe termen lung. 

•  Competența interculturală permite interacțiunea cu oameni din diferite țări și 

înțelege tradițiile, valorile, cultura lor. 

•  Diferite țări au politici, reglementări și standarde diferite. Este foarte 

important să avem cunoștințe în dreptul internațional. 

•  Competența internațională de gestionare a riscurilor este necesară deoarece 

procesul de internaționalizare este extrem de riscant. Prin urmare, este important 

să identificăm, analizăm și gestionăm riscurile potențiale care pot influența 

negativ procesul de internaționalizare. 

•  Competența de investiții internaționale ajută la selectarea celui mai bun 

portofoliu de investiții. 

• Competența de dezvoltare a relațiilor internaționale este importantă dacă 

doriți să construiți relații de afaceri internaționale puternice și de succes cu 

partenerii dvs. globali. 

CONCLUZII 

Numărul IMM-urilor este în creștere nu numai în Uniunea Europeană, ci și la nivel global. 

IMM-urile contribuie la economia țării la nivel înalt. Există multe motive pentru a intra într-o 

piață internațională a IMM-urilor. Piața internațională oferă oportunități noi și mai mari 

pentru IMM-uri. Cu toate acestea, există o serie de bariere care influențează succesul 

internaționalizării. Pentru a depăși barierele și provocările și pentru a asigura un proces de 

internaționalizare lin și de succes, întreprinderile ar trebui să aibă angajați care să înțeleagă 

aspectele interculturale și problemele macro-mediului piețelor externe. De asemenea, aceștia 
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ar trebui să poată face cercetări de piață, să identifice piața țintă și produsul țintă, să selecteze 

canale de vânzare și distribuție, să dezvolte strategii de export, precum și să țină seama de 

probleme de dezvoltare a afacerilor internaționale, de gestionare a riscurilor internaționale și 

de investiții internaționale. Mai mult decât atât, competențe puternice de dezvoltare a 

relațiilor de rețea și relații internaționale, echipa de management cu experiență și cunoștințele 

în limbi străine pot contribui la procesul de succes al internaționalizării. 

 O scurtă analiză a instrumentelor de autoevaluare a internaționalității arată că 

majoritatea dintre ele permit identificarea nivelului de pregătire pentru internaționalizare, 

punctele forte și punctele slabe ale exportului în ceea ce privește exportul, testarea 

cunoștințelor de afaceri internaționale, ajută la dezvoltarea strategiei de afaceri la export. 

Instrumentele actuale oferă o listă de resurse utile legate de situația internaționalizării 

întreprinderii. Resursele de învățare sunt legate de site-uri web ale unor terți și sunt furnizate 

în engleză. 

În concluzie, există încă o lipsă de resurse de acces deschis care ar ajuta IMM-urile să 

evalueze situația de internaționalizare și să ofere o cale către module de pregătire online de 

înaltă calitate și de calitate în limbile native. 
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2.2. METODOLOGIE ȘI INSTRUMENT DE AUTO-EVALUARE  
 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE INSTRUMENTULUI  

Autoevaluarea instrumentului de pregătire pentru internaționalizare este concepută 
pentru a ajuta IMM-urile în dezvoltarea competențelor necesare pentru o internaționalizare 
de succes. 

Calea de instruire specifică și individuală va fi recomandată / dezvoltată după 
finalizarea autoevaluării pregătirii pentru internaționalizare. 

Obiectivele instrumentului sunt: 

• să ofere o înțelegere corectă a cerințelor internaționalizării 

• să testeze poziția actuală a utilizatorului în ceea ce privește competențele și resursele 
individuale și / sau organizaționale în sfera organizației 

• să furnizeze o foaie de parcurs care să definească pașii specifici necesari pentru a ajunge la 
pregătirea pentru internaționalizare. 

 

METODOLGIA DE AUTO-EVALUARE 

Lista competențelor de pregătire pentru internaționalizare 

Pe baza situației prezente a IMM-urilor în pregătirea lor pentru internaționalizare au fost 

elaborată o listă de competențe relevante și cruciale 

. COMPETENȚE DESCRIERE 
Avantaj competitiv pentru serviciu 
sau produs 

Este necesar să înțelegeți cum un produs sau serviciu este mai bun 
decât altul? Care este propunerea dvs. de o mai mare valoare? Care 
sunt punctele forte ale produsului sau serviciului dvs.? 

Studii de piață Vă permite să înțelegeți cine este principalul dvs. client, care sunt 
nevoile, așteptările și temerile lui? Care este dimensiunea și specificul 
pieței potențiale? 

Vânzări 
 

Competențele în domeniul vânzărilor permit să înțelegeți cum 
produsul sau serviciul va fi vândut clienților și ce canale de distribuție 
vor fi cele mai eficiente 

Managementul resurselor umane 
 

Competențe în gestionarea resurselor umane. Întreprinderile ar 
trebui să investească în dezvoltarea angajaților lor, să îi motiveze să 
lucreze pe o piață globală, să învețe limbi și alte abilități necesare 
pentru internaționalizare. 

Competențe manageriale Competențele manageriale sunt extrem de importante în planificarea 
și organizarea procesului de internaționalizare, control și luarea 
deciziilor. 

Strategia de export Competența strategiei de export vă permite să vă vedeți afacerea pe 
perioade scurte și pe termen lung. 

Competență interculturală Competența interculturală permite interacțiunea cu oameni din 
diferite țări și înțelege tradițiile, valorile, cultura lor. 
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Dezvoltarea relațiilor 
internaționale 

Competența de dezvoltare a relațiilor internaționale este 
importantă dacă doriți să construiți relații de afaceri internaționale 
puternice și de succes cu partenerii dvs. globali. 

Managementul riscului 
internațional 

Competența internațională de gestionare a riscurilor este necesară, 
deoarece procesul de internaționalizare este extrem de riscant. Prin 
urmare, este important să identificăm, analizăm și gestionăm 
riscurile potențiale care pot influența negativ procesul de 
internaționalizare. 

Investiții internaționale * Competența de investiții internaționale ajută la selectarea celui mai 
bun portofoliu de investiții. 

Drept internațional* 

 
Diferite țări au politici, reglementări și standarde diferite. Este 
foarte important să avem cunoștințe de drept internațional. 

Limbile *  

Legături externe vor fi furnizate pentru a dezvolta competența. Aceste competențe nu sunt evaluate. 

 

 Procesul de auto-evaluare  

Procesul de autoevaluare acoperă patru etape: înregistrarea utilizatorului, evaluarea 

competențelor pregătirii pentru internaționalizare, raportarea rezultatelor autoevaluării, 

legătura cu calea de pregătire personalizată. 

 

Fig.1. Procesul de auto-evaluare 

Înregistrarea. Instrumentul de autoevaluare este disponibil numai după înregistrarea personală. 

Utilizatorii înregistrați vor avea posibilitatea să își evalueze competențele de pregătire pentru 

internaționalizare, să identifice nevoia dezvoltării competențelor și a progresului creșterii 

competențelor. 

Evaluarea competențelor de pregătire pentru internaționalizare. Acest instrument constă 

în domenii de competențe, fiecare abordând întrebări specifice care permit identificarea unui 

nivel de cunoștințe și dezvoltarea unei căi de instruire personalizate. Fiecare întrebare are 

răspunsuri posibile. Utilizatorul trebuie să selecteze răspunsul corect. Evaluarea fiecărei 

Înregistrarea

Evaluarea

Raportul  

Planul de 
pregătire
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competențe are cel puțin trei întrebări specifice. Toate întrebările sunt legate de materialul de 

instruire personalizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Structura evaluîrii compenețelor  

 

Raportul rezultatelor autoevaluării. După finalizarea procesului de autoevaluare, utilizatorul 

va primi raportul de autoevaluare. Raportul de autoevaluare oferă lacune de cunoaștere care pot fi 

acoperite de materialul de instruire. Lacunele de cunoaștere sunt identificate în conformitate cu 

răspunsurile utilizatorului. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Competența 

1.1. 1. Răspunsul 

1.1. Întrebarea   
1.1.2. Răspunsul 

1.1.3. Răspunsul 

1.2. Întrebarea 

1.2.1. Răspunsul 

1.2.2. Răspunsul 

1.2.3. Răspunsul 

1.3. 1 Răspunsul 

1.3. Întrebarea  
1.3.2. Răspunsul 

1.3.3. Răspunsul 
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Fig.3. Structura evaluării competenței și legătura cu raportul de autoevaluare 

 

Link către calea de pregătire personalizată. Raportul de autoevaluare oferă nu numai 

rezultatele evaluării, dar recomandă și subiecte specifice și materiale de formare pentru 

dezvoltarea competențelor. Materialul de formare constă din următoarele module: 

1. rețeaua internațională 

2. marketing internațional 

3. modele de afaceri pentru internaționalizare 

4. e-commerce 

5. management internațional deschis spre inovare 

 

1. Competeța 

1.2. 1. Răspunsul 1.1. Întrebarea  
1.1.2. Răspunsul 

1.1.3. Răspunsul 

1.2. Întrebarea 

1.2.1. Răspunsul 

1.2.2. Răspunsul 

1.2.3. Răspunsul 

1.4. 1. Răspunsul 

1.3. Întrebarea 
1.3.2. Răspunsul 

1.3.3. Răspunsul 
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Fig.4. Link către calea de pregătire personalizată 

 

Chestionar auto-evaluare   

 

Pe baza tehnologiei, pregătirea IMM-urilor pentru internaționalizare a fost elaborată lista 

competențelor relevante și cruciale. 

Rezultatele a cinci module de instruire vor acoperi competențele necesare pentru 

internaționalizarea fără probleme a IMM-urilor. Module de instruire: 

• Rețeaua internațională 

• Marketing international 

• Modele de afaceri pentru internaționalizare 

• E-commerce 

• Management internațional deschis sore inovare. 

1. Competența 

1.1. Întrebare  

1.2. Întrebare   1.2.2. Răspuns 

1.2.3. Răspuns 

1.5. 1. Răspuns 

1.2.1. Răspuns 

1.3. Întrebare 1.3.2. Răspuns 

1.3.3. Răspuns 

1.3. 1. Răspuns 

1.1.2. Răspuns 

1.1.3. Răspuns 

Subiect 

Subiect 

Subiect 

Subiect 

Subiect 

Subiect 

Subiect 

Subiect 

Subiect 
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Relația dintre competențe și module de instruire este oferită în matrice (vezi mai jos). 

Matricea modulului de competență și formare 
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Produs/ serviciu/ avantaj competitiv  x     

Cercetare de piață  x x  x 

Vânzări  x  x  

Resurse umane   x    x 

Expertiză de management x  x  x 

Strategie de export   x x x  

Competențe interculturale x x x x x 

Dezvoltarea afacerilor internaționale    x   

Managementul riscului internațional x  x x x 

Dezvoltarea relațiilor internaționale  x    x 

Numărul de întrebări per modul  5 5 6 4 6 

 

Întrebările se bazează pe alegerea multiplă sau întrebarea ditotomică: 

• Întrebările cu alegere multiplă sunt un tip de întrebare în care un respondent trebuie să 

selecteze una (singură întrebare cu alegere multiplă) sau mai multe răspunsuri (mai multe selecții 

cu alegere multiplă) dintr-o listă dată de opțiuni. 

• Întrebarea dictotomică este în general o întrebare „da / nu”. 
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTO EVALUARE ȘI LINKAGE PENTRU MATERIALUL DE FORMARE 

Întrebările corecte sunt marcate cu galben.  

Modulul 1: rețeaua internațională  

 

COMPETENȚA ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL Legătura cu materalul de formare 

Modulul Sub – modulul Materialul de formare  
Managementul resursei 
umane  
 

Q1 – Crezi că resursele tale umane ar 
trebui să fie instruite atunci când te 
angajezi în rețele internaționale? 

A – DA 
B -   NU 

Rețele 
internaționale 

SUB01  
 

• Definiția rețelelor 
internaționale 
• De ce rețeaua este 
atât de esențială 
• Motoare de 
internaționalizare a 
IMM-urilor - Resurse 
Umane 

Competențe manageriale 
 

Q2 – Care este cea mai importantă 
competență de dezvoltat atunci când 
internaționalizează IMM-ul dvs.? 
 

A 1.1 - Lucrul în 
echipă 
A 1.2 – Conducere 
A 1.3 – 
Networking 
A 1.4 - Empatie 
 

Rețele 
internaționale 

SUB01 & 
SUB02  

• Ce este rețeaua 
internațională? 
Definiția rețelei 
internaționale 
• Definiția rețelelor 
internaționale 
• De ce rețeaua este 
atât de esențială 
• • Motoare de 

internaționalizare 
a IMM-urilor - 
Resurse Umane 

• • Modelul 
dimensional al 
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internaționalizării 
IMM-urilor 
(instituții - 
asociații de afaceri 
- relații personale) 
și explică modul în 
care IMM-urile le 
pot utiliza cel mai 
bine 

• • Dezvoltarea 
abilităților și 
competențelor de 
rețea 
internațională 
pentru IMM-uri 

Competențe 
interculturale 
 

Q3 – Credeți că este importantă 
conștientizarea culturală atunci când 
desfășurați afaceri la nivel 
internațional? 
 

A – YES 
B -   NO 

Rețele 
internaționale 

SUB03 • De ce ar trebui să fii 
strategic în ceea ce 
privește rețelele 
internaționale pentru 
strategia de 
internaționalizare a 
IMM-ului tău? 
• Cum puteți crea 
strategii pentru a vă 
alătura unei rețele 
internaționale 
puternice pentru IMM-
uri? 
• Pregătirea strategiei 
dvs. - sunteți pregătit 
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pentru 
internaționalizare? 

Dezvoltarea relațiilor 
internaționale 

Q4 – Ați angaja un antrenor specializat 
în afaceri internaționale atunci când 
decideți să vă internaționalizeze IMM-
ul? 

A – DA 
B -   NU 

Rețele 
internaționale 

SBU03 • Noua strategie de 
intrare pe piață și 
rolul rețelei 

Managementul riskului 
internațional 
 

Q5 – Care dintre aceste elemente trebuie 
să fii pregătit atunci când decizi să 
internaționalizezi IMM-ul tău? 
 

A 1.1 – Strategia 
de 
internaționalizare  
A 1.2 – Rețeaua 
internațională   
A 1.3 – Echipă 
pregătită  
A1.4 – Date 
despre piață  

v Toate 
submodulele  

• Ce este rețeaua 
internațională? 
Definiția rețelei 
internaționale 
• Definiția rețelelor 
internaționale 
• De ce rețeaua este 
atât de esențială 
• Motoare de 
internaționalizare a 
IMM-urilor - Resurse 
Umane 
• Modelul dimensional 
al internaționalizării 
IMM-urilor (instituții - 
asociații de afaceri - 
relații personale) și 
explică modul în care 
IMM-urile pot le utiliza 
cel mai bine 
• Dezvoltarea 
abilităților și 
competențelor 
internaționale de rețea 
pentru IMM-uri 
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• De ce ar trebui să fii 
strategic în ceea ce 
privește rețelele 
internaționale pentru 
strategia de 
internaționalizare a 
IMM-ului tău? 
• Cum puteți crea 
strategii pentru a vă 
alătura unei rețele 
internaționale 
puternice pentru IMM-
uri? 
• Pregătirea strategiei 
dvs. - sunteți pregătit 
pentru 
internaționalizare? 

   
 

Modulul 2: Marketing internațional 

COMPETENȚA ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL Legătura cu materalul de formare 

Modulul Sub – modulul Materialul de 
formare  

Avantaj competitiv pentru serviciu sau 
produs 

Q1 Aveți un avantaj 
competitiv clar definit 
pentru produsul sau 
serviciul dvs.? 

A 1.1. Nici un 
avantaj 
A 1.2. Anumite 
avantaje 
A 1.3. Avantaje 
clare 
 

2. Marketing 
internațional 

2.1. Evaluarea 
mediului de 
marketing global 
 

2.2. Funcții și 
strategii de 

2.1.1. Sfaturi și 
trucuri de evaluare 
a mediului de 
marketing global 
2.2.1. Cercetări de 
marketing 
internațional 
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marketing 
internațional 

2.2.2. Segmentare, 
direcționare și 
poziționare 
2.2.3. Alegerea 
strategiei de 
intrare pe piață 

Studii de piață Q1 Aveți suficientă 
cercetare de piață și 
informații privind 
potențialii clienți, 
nevoile clienților și 
dimensiunea pieței? 
 

A 1.1. Nici un 
studiu 
A 1.2. Anumite 
studii  
A 1.3. Studii 
aprofundate 

2. Marketing 
internațional 

2.2. Funcții și 
strategii de 
marketing 
internațional 

2.2.1. Cercetări de 
marketing 
internațional 

Vânzările 
 

Q1 Canalele dvs. de 
distribuție sunt clar 
definite și stabilite 
pentru piața pe care o 
luați în considerare? 

A 1.1. Nu sunt 
definite 
A 1.2. Sunt 
defibite intr-o 
anumit măsură 
A 1.3. Definite 
clar  

2. Marketing 
internațional 

2.2. Funcții și 
strategii de 
marketing 
internațional 
2.3. Mixul 
internațional de 
marketing 
 

2.2.3. Alegerea 
strategiei de 
intrare pe piață 
2.3.2. Preț și 
distribuție globală 
 

Strategia de export  
 

Q1 Aveți o strategie de 
export bine definită? 

A 1.1. Nu 
A 1.2. Într-o 
anumită măsură 
A 1.3. Da 

2. Marketing 
internațional 

2.2. Funcții și 
strategii de 
marketing 
internațional 
2.3. Mixul 
internațional de 
marketing 

2.2.1. Cercetări de 
marketing 
internațional 
2.2.2. Segmentare, 
direcționare și 
poziționare 
2.2.3. Alegerea 
strategiei de 
intrare pe piață 



          

 

30 

 

2.3.1.Dezvoltarea 
produselor și a 
pieței globale 
2.3.2. Preț și 
distribuție globală 
2.3.3.Comunicatii 
globale de 
marketing 
 

Competențe interculturale 
 

Q1 Ați recunoscut 
diferențele culturale pe 
piața internațională? 
 

A 1.1. Nu 
A 1.2. Într-o 
anumită măsurăt 
A 1.3. Da 

2. Marketing 
internațional 

2.1. Evaluarea 
mediului de 
marketing global 

  

2.1.2. Probleme 
culturale și 
comportament de 
cumpărare 

Modulul 3 Modele de afaceri pentru internaționalizare 

COMPETENȚA ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL Legătura cu materalul de formare 

Modulul Sub – modulul  Materialul de 
formare  

Studii de piață 
 

Q1. Cunoașteți sursele 
disponibile pentru a 
colecta informații și 
date cu privire la 
posibile noi piețe? 

A 3.1. Nu 
A 3.2. Da 
A 3.3. 

Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Submodulul 1.1 - 
Modele de afaceri - 
Concept și 
proiectare 
Submodulul 1.2 - 
Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Principalele 
forțe care 
influențează 
modelul de 
afaceri 
Moduri de 
intrare și 
proiectarea 
modelelor 
de afaceri 
pentru 
internațional
izare 
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Competențe manageriale Q1. Câte blocuri 
compun tabloul 
modelului de afaceri? 
 

A 3.1. 5 
A 3.3. 7 
A 3.3. 9 

Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Submodulul 1.1 - 
Modele de afaceri - 
Concept și 
proiectare 
 

Tabloul 
modelului de 
afaceri 
 

Strategia de export Q1. Cunoașteți 
diferitele tipuri de 
moduri de 
internaționalizare și 
implicațiile acestora 
asupra operațiunilor 
de afaceri? 

A 3.1. Nu 
A 3.2. Da 
A 3.3. 

Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Submodulul 1.2 - 
Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Moduri de 
intrare și 
proiectarea 
modelelor 
de afaceri 
pentru 
internațional
izare 
 

Competență interculturală Q1. Având în vedere 
diferențele dintre 
piețe, care sunt 
deciziile principale 
care sunt 
determinante pentru 
conceperea unei 
strategii de 
internaționalizare? 

A 3.1. Locația 
A 3.2. Activități 
A 3.3. Resurse 
A 3.4. Toate cele 
menționate 
A 3.5 Nici una din 
cele menționate 

Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Submodulul 1.2 - 
Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Moduri de 
intrare și 
proiectarea 
modelelor 
de afaceri 
pentru 
internațional
izare 
 

Dezvoltarea relațiilor internaționale Q1. Proiectarea 
strategiei de 
internaționalizare și a 
modelului de afaceri 
pentru 
internaționalizare este 
un proces care 
beneficiază de 

A 3.1. Fals 
A 3.2. Adevarat 
A 1.3. 

Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Submodulul 1.2 - 
Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Moduri de 
intrare și 
proiectarea 
modelelor 
de afaceri 
pentru 
internațional
izare 
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contribuții, experiență 
și cunoștințe ale 
partenerilor 
internaționali cu care 
va lucra o companie? 

 

International risk management 
 

Q1. Identificați unul 
sau mai multe moduri 
de internaționalizare 
cu un risc comun? 

A 3.1. Export 
prin intermediul 
unui 
reprezentant 
extern 
A 3.2. Acord de 
asociere  
A 3.3. 
Externalizarea 
A 3.4. Toate cele 
de mai sus 
A 3.5 Niciuna 
dintre cele de 
mai sus 
 

Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Submodulul 1.2 - 
Modele de afaceri 
pentru 
internaționalizare 

Moduri de 
intrare și 
proiectarea 
modelelor 
de afaceri 
pentru 
internațional
izare 
 

 

Modulul 4: E-commerce 

COMPETENȚA ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL Legătura cu materalul de formare 

Modulul Sub – modulul Materialul de 
formare  

Vânzări 
 

Q1 Considerați să 
oferiți mai multe 
metode de plată 
diferite ca factor 
determinant pentru 

A 1.1. Da 
A 1.2. Nu 
 

E-commerce 4.1. Măsuri de 
securitate în 
comerțul 
electronic 

4.1.1. 
Considerații 
de securitate 
în ceea ce 
privește 
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furnizarea unui 
serviciu eficient 
pentru clienți? 

4.3. Strategii 
generale de 
servicii online 

activitățile 
online 
4.3.2. 
Tranzacții 
online și plăți 
m 

Strategia de export Q1 Ce elemente 
constituie o strategie 
de export 
internațional? 

A 1.1. Garantarea 
măsurilor de 
securitate 
eficiente 
A 1.2. 
Conformitatea 
GDPR 
A 1.3. Opțiuni de 
urmărire a 
livrărilor 
 

E-commerce 
 
 

4.1. Măsuri de 
securitate în 
comerțul 
electronic 
4.2. Digitalizarea 
în comerțul 
electronic 
4.3. Strategii 
generale de 
servicii online 
 

4.1.1. 
Considerații 
de securitate 
în ceea ce 
privește 
activitățile 
online 
4.1.2. 
Protecția 
datelor și 
drepturile 
consumatoril
or online 
4.2.2. 
Internaționali
zarea IMM-
urilor în 
domeniul 
comerțului 
electronic 
4.3.3. 
Gestionarea 
opțiunilor de 
livrare și 
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livrare 
internațională 

Competență interculturală Q1 Analiza web este 
un instrument care 
susține segmentarea 
clienților pe baza unor 
elemente 
interculturale. 

A 1.1. Da 
A 1.2. Nu 

E-commerce 
 
 

4.2. Digitalizarea 
în comerțul 
electronic 

4.2.1. 
Creșterea 
digitalizării în 
comerțul 
electronic 
4.2.2. 
Internaționali
zarea IMM-
urilor în 
domeniul 
comerțului 
electronic 

International risk management 
 

Q1 IMM-urile sunt 
obligate să solicite 
clienților autorizația 
de a prelucra datele 
lor personale? 

A 1.1. Da 
A 1.2. Nu 

E-commerce 
 
 

4.1. Măsuri de 
securitate în 
comerțul 
electronic 
4.2. Digitalizarea 
în comerțul 
electronic 
 

4.1.1. 
Considerații 
de securitate 
în ceea ce 
privește 
activitățile 
online 
4.1.2. 
Protecția 
datelor și 
drepturile 
consumatoril
or online 
4.2.1. 
Creșterea 
digitalizării în 
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comerțul 
electronic 
 

 

Modulul 5: Management internațional de inovație deschisă 

COMPETENȚA ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL Legătura cu materalul de formare 

Modulul Sub – module  Materialul de 
formare  

Studii de piață Q1- Considerați companiile din 
lanțul dvs. valoric ca o sursă 
relevantă de informații în 
planificarea strategiei de 
extindere internațională? 

A DA 
A NU 
 

Management 
internațional 
pentru o 
inovație 
deschisă 

5.1. Inovație 
deschisă 
internațională - 
introducere și 5.2. 
Confruntarea cu 
provocări ale 
inovării deschise 
internaționale - 
strategii și 
management 
 

5.1.3. Beneficiile 
inovării deschise 
5.1.4. Când 
inovația deschisă 
este crucială 
pentru IMM-uri? 
5.2.2. Ce fel de 
parteneri de 
cunoștințe pot fi 
relevanți în 
domeniul 
internaționalizării 
IMM-urilor și ce 
formă poate avea 
transferul de 
cunoștințe? 
5.2. 3. Cum să 
construiți o rețea 
de inovare care să 
contribuie la 
creșterea 
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internațională a 
companiei dvs.? 

Managementul resurselor 
umane 
 

Q1 - Care dintre abilități sunt 
cruciale pentru a obține 
cunoștințe din rețeaua dvs.? 
 

A 1.1.Capacități de 
cercetare puternice 
A.1.2.Competențe de 
comunicare 
A.1.3.Capacități 
tehnice 
A.1.4.Capacități de 
comercializare 

Management 
internațional 
pentru o 
inovație 
deschisă 

5.2. Confruntarea 
cu provocări ale 
inovării deschise 
internaționale - 
strategii și 
management 

5.2.4. How to 
manage 
innovation 
network  
5.2.5. What is 
required for 
international 
open innovation? 

Competențe manageriale Q1 - Pentru a maximiza beneficiile 
rețelelor dvs. de cunoștințe pentru 
IMM-uri, ar trebui să investesc în 
construirea unui număr maxim de 
conexiuni, atât la nivel local, cât și 
internațional. 
 

A 1.1.Yes 
A 1.2.No 
 

Management 
internațional 
pentru o 
inovație 
deschisă 

5.2. Confruntarea 
cu provocări ale 
inovării deschise 
internaționale - 
strategii și 
management 
 

5.2. – Submodul 
trasnversal - 
Înfruntarea 
provocărilor 
inovării 
internaționale 
deschise - 
strategii și 
management 

Competență interculturală Q1 - Ați fi de acord că o discuție 
deschisă fără probleme a 
problemelor este întotdeauna cel 
mai bun mod de a gestiona 
tensiunile în timp ce colaborați cu 
parteneri străini? 
 

A 1.1. Da 
A 1.2. Nu 
 

Management 
internațional 
pentru o 
inovație 
deschisă 

5.2. Confruntarea 
cu provocări ale 
inovării deschise 
internaționale - 
strategii și 
management 
 

5.2.4. Cum să 
gestionați rețeaua 
de inovare 
 

Dezvoltarea relațiilor 
internaționale 

Q1 - Rețeaua internațională de 
parteneri ar trebui să aibă un 
partener de gestionare? 

A 1.1. Da 
A 1.2. Nu 
 

Management 
internațional 
pentru o 
inovație 
deschisă 

5.2. Confruntarea 
cu provocări ale 
inovării deschise 
internaționale - 

5.2.2. Ce fel de 
parteneri de 
relații pot fi 
relevanți în 
domeniul 
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strategii și 
management 
 

internaționalizării 
IMM-urilor și ce 
formă poate avea 
transferul de 
cunoștințe? 
5.2.3. Cum să 
construiți o rețea 
de inovare care să 
contribuie la 
creșterea 
internațională a 
companiei dvs.? 
5.2.4. Cum să 
gestionați rețeaua 
de inovare 
5.2.5. Ce este 
necesar pentru 
inovația deschisă 
internațională? 
 

Managementul riscurilor 
internaționale 

Q1 - Care dintre organizații vă 
poate permite să vă reduceți riscul 
de internaționalizare? 

A 1.1. Rețea 
financiară 
A 1.2. Furnizor 
A 1.3. Concurent 
A 1.4. Asociație de 
afaceri 
 

Management 
internațional 
pentru o 
inovație 
deschisă 

5.1. Inovație 
deschisă 
internațională - 
introducere și 5.2. 
Confruntarea cu 
provocări ale 
inovării deschise 
internaționale - 
strategii și 
management 
 

5.1.3. Beneficiile 
inovării deschise 
5.1.4. Când 
inovația deschisă 
este crucială 
pentru IMM-uri? 
5.2.2. Ce fel de 
parteneri de 
cunoștințe pot fi 
relevanți în 
domeniul 



          

 

38 

 

internaționalizării 
IMM-urilor și ce 
formă poate avea 
transferul de 
cunoștințe? 
5.2.3. Cum să 
construiți o rețea 
de inovare care să 
contribuie la 
creșterea 
internațională a 
companiei dvs.? 
5.2.4. Cum să 
gestionați rețeaua 
de inovare 



          

 

39 | P a g i n a  

 

 

2.3. GHIDUL UTILIZATORULUI PENTRU CURSANT 

 
Obiectivul și obiectivele instrumentului de auto-evaluare 

 

Scop 

Autoevaluarea instrumentului de pregătire pentru internaționalizare este concepută pentru a 

ajuta IMM-urile în dezvoltarea competențelor necesare pentru o internaționalizare de succes. 

O cale de pregătire specifică și individuală va fi oferită după finalizarea autoevaluării pregătirii 

pentru internaționalizare. 

Obiective  

• să ofere o înțelegere corectă a cerințelor internaționalizării 

• să testeze poziția actuală a utilizatorului în ceea ce privește competențele și resursele 

individuale și / sau organizaționale în sfera organizației 

• să furnizeze o foaie de parcurs care să definească pașii specifici necesari pentru a ajunge la 

pregătirea pentru internaționalizare. 

1. CINE POATE UTILIZA AUTO-EVALUAREA PRIVINDUI PENTRU 

INSTRUMENTUL DE INTERNAȚIONALIZARE? 
 

Autoevaluarea instrumentului „Pregătire pentru internaționalizare” poate fi utilizată pentru 

a începe sau a îmbunătăți internaționalizarea IMM-urilor. Instrumentul este util pentru: 

• proprietarii IMM-urilor; 

• manageri IMM-uri; 

• personalul IMM-urilor responsabile pentru export și intrarea pe noi piețe; 

• persoanele care planifică o carieră ca specialiști în export sau încep o afacere la export. 

 

2. REZULTATE ȘI BENEFICII DE AUTO-EVALUARE A PRIVITĂȚII PENTRU 

INTERNAȚIONALIZARE 
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Instrumentul de auto-evaluare este o întrebare în care se permite utilizatorilor să  determine 

nivelul competențelor necesare unui proces de internaționalizare fără probleme. 

Acest chestionar este format din domenii diferite de competențe, fiecare abordând întrebări 

specifice care permit identificarea unui bagaj de cunoștințe legate de competențe precum 

Serviciul sau Avantajul competitiv al produsului, Cercetări de piață, Vânzări, Managementul 

resurselor umane, Competențe manageriale, Strategie de export, Competență interculturală, 

Internațional dezvoltarea relațiilor, Managementul riscurilor internaționale. 

Instrumentul permite determinarea abilităților și cunoștințelor utilizatorilor în: 

• înțelegerea modului în care un produs sau serviciu este mai bun decât alțul? Care este 

propunerea dvs. de valoare? Care sunt punctele forte ale produsului sau serviciului dvs.? 

• identificarea care este dimensiunea și specificul pieței potențiale, cine este principalul dvs. 

client, care sunt nevoile, așteptările și temerile lor? 

• modul în care produsul sau serviciul va fi vândut clienților și ce canale de distribuție vor fi 

cele mai eficiente; 

• cum să gestionați oamenii și să-i motivați să lucreze pe piața globală; 

• planificarea și organizarea procesului de internaționalizare, control și luarea deciziilor; 

• planificarea strategică a afacerii dvs. pe perioade pe termen scurt și lung; 

• interacțiunea cu oameni din diferite țări și să înțeleagă tradițiile, valorile, cultura lor; 

• stabilirea unor relații de afaceri internaționale de succes cu partenerii dvs. globali; 

• identificarea, analiza și gestionarea riscurilor potențiale. 

Instrumentul permite dezvoltarea unei căi de instruire personalizată. După programul 

complet de instruire, utilizatorul va avea posibilitatea să își evalueze progresul. 

 

3.STRUCTURA INSTRUMENTULUI  

Acest instrument de autoevaluare constă din patru etape: 

1. Înregistrarea 

2. Chestionarul 

3. Parcursul de pregătire 
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4.CUM SE UTILIZEAZĂ INSTRUMENTUL DE AUTO-EVALUARE  

PASUL 1. îNREGISTRAREA 

Primii utilizatori li se va cere să se înregistreze și să completeze informațiile ………. 

PASUL 2. CHESTIONARUL 

După ce v-ați înregistrat, vi se va cere să completați chestionarul. 

Chestionarul acoperă astfel de competențe precum serviciul sau avantajul competitiv al 

produsului, Cercetarea de piață, Vânzări, Managementul resurselor umane, Competențele 

manageriale, Strategia de export, Competența interculturală, Dezvoltarea relațiilor internaționale, 

Managementul riscurilor internaționale. 

Utilizatorilor li se va cere să răspundă la cel puțin trei întrebări legate de fiecare 

competență. Fiecare întrebare oferă cel puțin trei răspunsuri posibile. Utilizatorii li se va cere să 

selecteze răspunsul corect. 

Competența Întrebare ☒ Răspuns  

☐ Răspuns 

☐ Răspuns 

Întrebare ☐ Răspuns 

☒ Răspuns 

☐ Răspuns 

Întrebare ☐ Răspuns 

☐ Răspuns 

☒ Răspuns 

 

După ce ați completat chestionarul veți obține un raport și veți fi legat de traseul de 

instruire personalizat recomandat. 
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PASUL  3. Traseul de instruire 

Traseul de instruire oferă material de instruire personalizat. Materialul de 

pregătire personalizat este accesibil pentru utilizatorii înregistrați în funcție de 

rezultatele autoevaluării. 

Competența Întrebarea ☒ Răspuns 

☐ Răspuns 

☐ Răspuns 

Subiect 
Subiect 
Subiect 

Întrebarea ☐ Răspuns 

☒ Răspuns 

☐ Răspuns 

Subiect 
Subiect 
Subiect 
 

Întrebarea ☐ Răspuns 

☐ Răspuns 

☒ Răspuns 

Subiect 
Subiect 
Subiect 
 

 
După instruire, utilizatorii pot reveni la chestionar și să-și reevalueze progresul. 

 

 

2.4. GHIDUL UTILIZATORILOR PENTRU ORGANISMELE INTERMEDIARE  
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