
 

REZUMAT 

În cadrul lucrării de față, pe parcursul celor cinci capitole s-a analizat necesitatea de stimulare 

a spiritului antreprenorial și a inițiativelor de afaceri în mediul rural și s-au identificat 

principalele măsuri strategice pentru realizarea acestui deziderat, pornind de la ipoteza că 

dezvoltarea antreprenoriatului reprezintă o premisă necesară pentru reducerea decalajelor de 

ordin economico-social existente în zonele rurale față de mediul urban. Utilizând metode de 

cercetare științifică precum: analiza literaturii de specialitate, analiza de tip bibliometric, analiza 

de date secundare, ancheta prin chestionar, crearea de teste de evaluare psihologică a 

personalității și modelare econometrică prin regresie logistică, lucrarea prezintă stadiul 

cunoașterii în domeniul dezvoltării antreprenoriatului în mediul rural, realizează o analiză 

detaliată a situației actuale a dezvoltării antreprenoriatului în România și Uniunea Europeană, 

evaluează eficiența principalelor instrumente financiare de stimulare a inițiativelor 

antreprenoriale, identifică principalele dificultăți de manifestare a spiritului antreprenorial în 

mediul rural și iterează o serie de măsuri strategice necesare pentru stimularea dezvoltării 

activităților de afaceri în aceste zone. De asemenea, în urma cercetării a rezultat un instrument 

util de evaluare a abilităților antreprenoriale și s-au stabilit relațiile de cauzalitate între existența 

sau absența spiritului antreprenorial și probabilitatea de succes a unei afaceri. Astfel, în urma 

studiului a rezultat că pentru stimularea spiritului antreprenorial și a inițiativelor antreprenoriale 

în general şi în mediul rural, în special, România trebuie să investească în promovarea şi 

extinderea culturii antreprenoriale, pentru a crea astfel un bazin de oportunitate din care să se 

nască o generaţie de întreprinzători cu idei inovative şi generatori de creştere economică şi 

pentru a oferi oportunitatea afirmării spiritului antreprenorial unui segment cât mai larg al 

societăţii.  

Cuvinte cheie: spirit antreprenorial, întreprinzător, IMM, antreprenoriat rural, dezvoltare 

rurală  
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