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INTRODUCERE. 

Conținut tematic de parcurs pentru Nivelul 1 – studii primare/gimnaziale și Nivelul 2 – studii 

superioare 

 

 CONTEXT 

Având în vedere procesul de globalizare din ce în ce mai accentuat din zilele noastre, precum 

și rapiditatea schimbărilor din societatea contemporană, o societate caracterizată de inovație și 

tehnologie, pentru a se putea adapta la aceste schimbări continue persoanele are nevoie de o 

varietate de abilități și competențe profesionale. 

În acest context, Parlamentul European și Consiliul au emis o Recomandare (2006/962/EC) la 

data de 18 Decembrie 2018 cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții, încurajând țările membre 

UE să includă predarea și învățarea competențelor-cheie în strategiile lor de învățare pe tot 

parcursul vieții. Tot Recomandarea 2006/962/EC identifică 8 competențe-cheie fundamentale pentru 

fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere
1
,
2
. 

Așadar, una din competențele-cheie care poate oferi șanse reale de adaptare la schimbările 

continue și rapide ale societății contemporane și care oferă oportunități de progresare economică a 

persoanelor este reprezentată de “competențele antreprenoriale”. 

 Competențele profesionale în domeniul antreprenorial 

Potrivit Recomandării Parlamentului European și a Consiliului 2006/962/EC, competențele 

antreprenoriale sunt definite la punctul 7.spirit de inițiativă și antreprenoriat, ca fiind “abilitatea de 

a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a 

planifica și gestiona proiecte”
3
.Pornind de la definiția competenței-chei nr. 7 data de Recomandarea 

Parlamentului European și a Consiliului 2006/962/EC, aptitudinile aferente acesteia, pe care 

persoanele trebuie sa le dețină pentru a se putea adapta și pentru a putea prospera la un mediu în 

continuă schimbare, sunt următoarele
4
,
5
: 

1. capacitatea de a elabora și implementa un proiect, 

2. capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe, 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090 
2 1. aptitudini și competențe lingvistice (în limba maternă), 2. aptitudini și competențe lingvistice (în limbi străine),3. aptitudini și 
competențe matematice, 4. aptitudini și competențe științifice și tehnologice, 5. aptitudini și competențe de învățare (learning to 
learn), 6. aptitudini și competențe civice, interpersonale, interculturale și sociale, 7. aptitudini și competențe antreprenoriale, 8. 
aptitudini și competențe de exprimare culturală. 
3 Idem 1 
4 Idem 2 
5 http://www.europass-ro.ro/pagina/cadrul_celor_8_competente_cheie#antreprenoriale 
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3. capacitatea de inițiativă și capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări, 

4. abilitatea de a-ți identifica punctele slabe și punctele forte, 

5. capacitatea de a evalua și a-ți asuma riscuri în diverse situații. 

 Cele 5 aptitudini (competențe profesionale) aferente competenței-cheie nr. 7 vor fi detaliate 

în capitolul I. 

 Odată cu adererarea la Uniunea Europeană, România a preluat integrarea celor 8 

compentențe-cheie în curriculumul învățământului preuniversitar în anul 2011, conform art. 68, alin. 

(1) din Legea educației naționale, care prevede faptul că “Curriculumul naţional pentru învăţământul 

primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare 

a elevului…”
6
. 

 Așadar, prin preluarea celor 8 competențe-cheie în cumrriculumul învățământului primar și 

gimnazial de către Legea educației naționale, se asigură cadrul necesar de dezvoltare a 

compentețelor-cheie încă din învățământul preuniversitar, astfel încât să ajute și să sprijine viitorii 

adulți în procesul de adapare la schimbările continue și rapide ale societății și să își asigure condiții 

optime de prosperitate. 

 

Definiţii și delimitări conceptuale 

Antreprenoriat 

Termenul de antreprenor sau întreprinzător, etimologic, la originea lui franceză (verbul 

entreprendre), înseamnă “a lua în propriile mâini”, “a întreprinde ceva”, folosirea lui iniţială (de 

către omul de afaceri Richard Cantillon), fiind localizată temporal în secolul al XVIII-lea
7
. 

În secolul al XX-lea, termenul a fost impus în limbajul economic de specialitate mai ales de 

către economiştii Joseph Schumpeter şi Peter F. Drucker. Ei au asociat termenului de antreprenor 

alte două concepte: primul inovaţia, celălalt schimbarea privitoare la comportamentul 

antreprenorilor, participativ în reformarea capitalismului sau în lupta contra acestuia. „Rolul 

antreprenorului – spune Schumpeter – constă în reformarea sau revoluţionarea rutinei producţiei, 

exploatând o invenţie, ori – mai general spus –, o posibilitate tehnică inedită (un produs nou, o 

                                                           
6 Art. 68, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată 2018 
7 J. Gregory Dees, 1998 – The Meaning of. Social Entrepreneurship, p. 1; Roberts & Woods, 2005 – Changing the World on a 
Shoestring: The Concept of Social Entrepreneurship, p. 46; Ricketts, 2006 – Theories of Entrepreneurship: Historical Development and 
Critical Assessment, p. 41 
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metodă nouă de producţie, o exploatare nouă de materii prime, o nouă cale de a ieşi dintr-o 

situaţie)”
8
. 

În Marea Britanie, termenul a fost introdus de filosoful John Sturt Mill, considerat ca unul din 

întemeietorii liberalismului în lume. 

În privinţa politicilor şi practicilor antreprenoriale în lume, specialiştii consideră că acestea 

sunt specifice civilizaţiei occidentale contemporane şi relaţiilor dintre "lumea veche” (Europa 

Occidentală) şi "lumea nouă” (Statele Unite ale Americii). Astfel, în confruntarea paşnică pe terenul 

competiţiei mondiale, există 5 faze, toate legate de apariţia şi dezvoltarea antreprenoriatului pe 

glob
9
: 

1. Faza "sfidării mondiale”: 1980-1990 (după numele unei cărţi scrise de francezul Jean-

Jacques Serban Schreiber – "American Challenge”
10

): 

2. Faza "recunoaşterii” superiorităţii americane asupra antreprenoriatului european: în 

prima jumătate a anului 1990; 

3. Faza "traiectoriilor divergente”: după jumătatea anului 1990, când ambii parteneri au 

urmat o dinamică proprie pentru obţinerea unui avantaj competitiv; 

4. Faza "consensuală”: noua economie antreprenorială devine superioară vechii economii 

antreprenoriale: la începutul noului secol; 

5. Faza "realizării depline” pe plan european: în prezent (primul deceniu al sec. XXI). 

J.W. Baumol a definit antreprenorii ca “acele persoane ingenioase şi creative aflate în 

căutarea unor căi prin care să adauge ceva în plus averii, puterii şi prestigiului lor”, iar Mark Casson a 

identificat antreprenorii drept “acele persoane specialiste în luarea de decizii bine gândite, în 

legătură cu alocarea de resurse de regulă greu de procurat”
11

. 

Peter Drucker consideră că nu orice întreprindere nou înfiinţată, de mărime mică, medie sau 

mare, se caracterizează printr-un spirit antreprenorial din partea fondatorului, ci numai în cazul în 

care „antreprenorul caută mereu schimbarea, îi răspunde şi o exploatează ca pe o ocazie”
12

. Drucker 

crede că managementul s-a transformat în antreprenoriat atunci când managerii au preluat 

                                                           
8 Schumpeter, 2001 – Capitalisme, socialisme et démocratie, p. 144 
9 Audretsch, Thurik, Verheul & Wennekers, 2002 – Understanding Entrepreneurship Across Countries and Over Time, p. 1-10 
10 Lucrarea lui Jean-Jacques Serban-Schreiber a apărut şi în româneşte, la Editura Humanitas, în 1996: "Sfidarea mondială 1986: 
Revoluţia în cunoaştere". Autorul porneşte de la observaţia că japonezii, deşi copiază tehnologiile americane, superioare celor 
europene, nu se opresc la obţinerea unei superiorităţi în domeniul tehnologiilor de vârf, ci tind către dominaţia mondială în acest 
domeniu, pe termen lung. În plus, Serban-Schreiber consideră că "dominaţia mondială va fi atinsă numai prin diseminarea 
cunoaşterii, a priceperii în domeniul calculatoarelor şi a capacităţii de a crea” şi că "fiecare ţară trebuie să joace contra campionilor 
(în cunoaşterea de vârf – n.n.), dacă nu vrea să devină sclavul lor” (Serban-Schreiber, 1996 – Op. cit., p. 184). 
11 Metcalfe, 2006 – Entrepreneurship : An Evolutionary Perspective, p. 61 - 62 
12 Drucker, 1993 – Inovaţia şi sistemul antreprenorial, p. 25 
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conducerea unor firme pe care le-au cumpărat de la proprietarii lor ori au înfiinţat altele noi, pe 

care le-au inovat pentru a le dezvolta, ca un efect mai degrabă al unui mod de comportament 

inovativ şi caracterizat prin acceptarea unor condiţii de incertitudine, decât ca trăsături de 

personalitate. Din acest punct de vedere, acest autor consideră că antreprenoriatul nu este înnăscut, 

ci se învaţă în şcoli, dedicate edificării acestui tip de comportament. 

Joseph Schumpeter (din care se inspiră şi Peter F. Drucker) consideră că fondatorul şi/sau 

şeful unei întreprinderi mai noi sau mai vechi, mai mare ori mai mică, devine antreprenor dacă 

„execută noi combinaţii” de felul următor: 1. fabrică un bun nou; 2. introduce o metodă nouă de 

producţie; 3. identifică şi cucereşte o nouă sursă de materii prime; 4. fondează o nouă organizaţie
13

. 

În zilele noastre, specialista americană în sociologie Patricia H. Thornton, ca şi majoritatea 

specialiştilor în probleme sociologice de antreprenoriat, definesc antreprenoriatul „ca operă de 

creare de noi organizaţii, într-un context în care acestea devin şi dependente unele de altele, 

precum şi ca proces economic şi social”
14

. 

Mark J. Dolinger readuce în discuție termenul de inovaţie, despre care vorbea Drucker, dar şi 

creşterea câştigurilor membrilor şi organizaţiei în întregul ei, ca efect al apariţiei antreprenoriatului 

colectiv: „operă de creare a unei organizaţii economice inovative sau a unei reţele de organizaţii, în 

scopul câştigului membrilor sau creşterii organizaţionale în condiţii de risc şi de incertitudine”
15

. 

C.B. Schoonhoven şi K.M. Eisenhardt au extins termenul la ceea ce ei numesc „cluster 

antreprenorial”, înţeles ca unitate de creare a unei reţele de antreprenori, aflate într-o „regiune de 

incubare a afacerilor”, acestea fiind determinate de factori de densitate a afacerilor sau de 

proximitate a altor investiţii în zona apropiată”
16

.  

Apar şi alte concepte din aceeaşi familie, cum ar fi cele de “antreprenoriat colectiv”, 

“antreprenor social”, “comunitate de antreprenori”, “reţea de dezvoltare rurală durabilă”, 

“antreprenori instituţionali”
17

. 

 Afacere 

În economie, afacerea reprezintă știința socială de a conduce oamenii astfel încât aceștia să 

organizeze și să mențină o productivitate colectivă în scopul îndeplinirii scopurilor paricular creative 

și productive ce generează, de obicei, profit. 

                                                           
13 Schumpeter, 2001 – Théorie de l’évolution économique: recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture, 
p. 68 
14 Thornton, 1999 – The Sociology of Entrepreneurship, p. 20 
15 M. J. Dolinger, 2003 – Entrepreneurship: Strategies and Resources, p. 32 
16 Schoonhoven & Eisenhardt, 1992 – Entrepreneurial Environments: Incubator Region Effects on the Birth of New Technology-based 
Firms, p. 212 
17 Levy & Scully, 2007 – The Institutional Entrepreneur as Modern Prince: The Strategic Face of Power in Contested Fields, p. 11 
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Etimologia cuvântului afacere se referă la stadiul de “a fi ocupat” în context individual dar și 

în sensul comunității sau al societății. Cu alte cuvinte a fi ocupat înseamnă a efectua o muncă 

profitabilă și comercial viabilă. Termenul afacere are cel puțin trei utilizări depinzând de scop: 

1. În sens restrâns afacerea poate fi o entitate recunoscută legal într-o societate economică 

unde indivizii se organizează pe baza unei expertize și abilităților de a aduce inovare socială și 

tehnologică. 

2. În economiile predominant capitaliste, afacerile sunt formate numai cu scopul de a obține 

profit și să augmenteze bogația personală a proprietarilor lor. 

3. Proprietarii și operatorii unei afaceri au ca obiectiv principal obținerea unui rezultat 

financiar în schimbul muncii lor – care este concretizat în consumul de timp și energie – și pentru 

abilitatea lor de a accepta riscul – investind efort și bani fără a se aștepta la un succes sigur. 

Excepție de la această regulă fac acele afaceri care sunt cooperative sau instituții guvernamentale. 

Astăzi, prin afacere se înțelege cel mai adesea efortul organizat al unor indivizi de a produce 

și vinde pentru profit bunurile și serviciile care satisfac cereri ale societății. 

În tradiția liberei întreprinderi, indivizii sunt liberi să decidă ce să producă, cum să producă și 

la ce preț să vândă. 

Afacerile sunt de două feluri: 

 B2C (business to consumer), dacă produsele și serviciile oferite se adresează 

consumatorilor și 

 B2B (business to business), dacă produsele și serviciile oferite se adresează altor 

afaceri, acestea încorporându-le în propriile produse și servicii. 

O afacere are două scopuri sau obiective fundamentale: 

 Supraviețuirea - să reziste pe piață un timp indefinit, înfruntând concurența, sindicatele, 

autoritățile, luptând cu propriile ineficiențe, evaluând riscurile și asigurându-se împotriva lor. 

 Câștigul sau profitul – să maximizeze avantajele proprietarilor afacerii-întreprinzătorilor, 

acționarilor sau patronilor. 

O afacere adevarată reprezintă transformarea muncii, imaginației, riscului și capitalului 

întreprinzătorului în profit durabil, cu care societatea sau clientela va răsplătii satisfacerea nevoilor 

sau plăcerilor ei. 

Profitul este de mai multe feluri: 
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1. Profitul este surplusul obținut de o societate comercială atunci când venitul total pe care 

aceasta îl obține din toate activitățile sale depășește cheltuielile necesare realizării acestor 

activități. 

2. Profitul brut (profitul impozabil) efectiv realizat al unei societăți comerciale este calculat 

prin scăderea tuturor cheltuielilor (efectuate în limitele permise) din venitul total obținut de 

societate. 

3. Profitul net se calculează prin scăderea din profitul brut a cotelor de impozit pe profit. 

Impozitul pe profit este un impozit personal, iar în cadrul reformei fiscale din România 

impozitul pe profit ocupă un rol important atât prin prisma contribuției sale la formarea veniturilor 

bugetare cât și prin influențarea activităților generatoare de profit. 

 Antreprenorul 

În literatura de specialitate se întâlnesc o multitudine de tendințe în definirea conceptului. 

Astfel în lucrarea lui A. Marshal „Priciple Of Economics” (1890) menționează importanța 

antreprenoriatului pe care îl consideră „un motor al dezvoltării societății”, opinia sa aparținând 

teoriilor neoclasice. El consideră antreprenorul ca furnizor de mărfuri și promotor al proceselor de 

inovare și progres, arătând ca acesta: 

 deține toată responsabilitatea asupra afacerii, exercitând totodată întregul control asupra 

acesteia; 

 el poate fi și manager-întreprinzător care răspunde atât pentru coordonarea forței de 

muncă, gestionarea capitalului investit, cât și pentru dezvoltarea producției și viabilitatea afacerii 

asumându-și riscul în acest sens; 

 caută permanent noi oportunități de inovare și modernizare a produselor și proceselor de 

producție, precum și de reducere a pierderilor în vederea minimizării costurilor; 

 antreprenorul trebuie să posede măiestrie, iscusință și abilități deosebite fiind capabil să se 

gândească simultan la o paletă largă de lucruri și activități. 

Sorin Văduva menționează că antreprenorul: 

 poate fi considerat prototipul managerului de succes care pune în practică și valorifică 

experiența sa profesională (de manager și de întreprinzător), 

 asumându-și riscuri și responsabilități în calitate de patron, conducător, antreprenor, 

manager, întreprinzător, având totodată un comportament adaptat la mediul concurențial. 

La rândul său Kirzner, în lucrarea sa „Competiție și antreprenoriat” descrie antreprenorul: 
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 ca fiind o persoană activă capabilă să identifice și să exploateze oportunitățile de profit 

înaintea altora. 

 dovedește echilibrul și valorifică experiența bazată pe cunoaștere, vigilență și risc; 

 calitățile cerute antreprenorului sunt vigilența, rapiditatea în reacții (să fie cu un pas 

înaintea altora), capacitatea de a face diferența dintre oportunitățile reale și cele aparente; 

 în profilul psihologic al antreprenorului trebuie să se regăsească abilități și calități de 

conducător și inovator. 

Antreprenoriatul, constituie în primul rând o activitate pusă în slujba obiectivelor 

organizației, având ca principal scop maximizarea profitului. 

Antreprenoriatul se raportează la un anumit tip de organizație (de regulă un IMM cu 

dimensiuni mici sau mijlocii ca numâr de angajați) care pune în evidență particularitățile 

semnificative legate de procesul de gestionare a resurselor. În acest context, antreprenoriatul este 

considerat ca una dintre cele mai importante funcții dintr-o societate, dacă nu cea mai importantă 

pe care se spijină acea societate. 

Un antreprenor de succes este: 

 

 

 

 

 

 în tot ce întreprinde. 

Aceste calități sunt specifice atât antreprenorilor, cât și liderilor pentru că antreprenoriatul 

acoperă o gamă mai largă de activități, nu doar pe cele economice: există antreprenori sociali, 

politici, antreprenori de cunoștinte, etc. 

STRATEGII ANTREPRENORIALE 

Sunt întâlnite 3 tipuri de strategii antreprenoriale: 

 

 

inovative pentru a câștiga o cotă de piață cât mai mare. 

MOTIVAŢIILE DEMERSULUI ANTREPRENORIAL 

Motivațiile demersului antreprenorial se clasifică în trei categorii: 
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cumularea de experiență, dezvoltarea de competențe. 

PRINCIPALELE MOTIVAȚII ÎN ANTREPRENORIAT 

 

 

 

 

 Dorinţa de a acumula avere. 

 Tipuri de antreprenori 

Una dintre cele mai des întâlnite clasificări privind antreprenorii se referă la situaţia lor de 

dinaintea şi de după deschiderea unei afaceri. În acest sens, discernem între antreprenorii potenţiali 

definiţi drept acele persoane care nu au încă o afacere proprie însă sunt implicaţi în una sau mai 

multe dintre activităţile premergătoare demarării afacerii (ca de exemplu, crearea unui plan de 

afaceri, căutarea de surse de finanţare, etc.) fără însă a avea vreun câştig monetar de pe urma lor şi 

noii întreprinzători care sunt persoanele proprietari de afaceri înfiinţate şi care au operat deja pe 

piaţă. 

Când se caută antreprenori potenţiali, cărora să li se dezvolte abilităţile native sau în stare 

latentă prin cursuri de profil, formatorii încearcă să potrivească nevoile obiective ale 

antreprenoriatului dintr-o comunitate cu nevoile subiective ale persoanei, în condiţiile în care 

aceasta este (pre)dispusă să participe la propria perfecţionare (Tabelul nr. 2). 

Cele mai multe studii privind antreprenorii se referă la două tipuri clasice: antreprenorii-

oportunişti şi antreprenorii-artizani în domeniul lor de afacere. 

Una din cele mai citate referinţe la tipologia antreprenorilor consemnează lucrarea 

psihologului McClelland, care vizează tipul care reuşeşte în viaţă şi în afaceri şi care, în acest din 

urmă caz, este numit “antreprenor prin forţe proprii” (“personal achiever”). Aşa procedează şi John 

B. Miner, când menţionează cele 7 caracteristici ale unui astfel de antreprenor
18

:  

- motivaţie pentru auto-realizare; 

- tip "A” de personalitate (rezistent la stres de nivel mare); 

- dorinţa de a primi feed-back pentru confirmarea realizărilor; 

- dorinţa de a planifica şi preciza scopurile pentru realizări viitoare; 

- angajament personal puternic în afacere; 

                                                           
18 Miner, 2000 – Testing a Psychological Typology of Entrepreneurship Using Business Founders, p. 44-45 
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- dorinţa de a obţine informaţii şi instruire în domeniul afacerii; 

- locul intern de control. 

Cercetătorii din diverse domenii academice care studiază antreprenoriatul propun şi alte 

forme mai complexe şi pe un continuum de comportament antreprenorial aşa cum sunt şi cele 5 

tipuri de antreprenori care folosesc drept criteriu "experienţa”: 

- antreprenor nou în domeniu: ("nascent”): care este la prima experienţă în domeniul nou de 

afaceri pentru el; 

- antreprenor novice: fără nici un fel de cunoştinţe în domeniul pe care acum îl 

experimentează ca fondator de firmă sau ca moştenitor al unei companii; 

- antreprenor habitual: cu experienţă în deschideri de firme şi eventual şi în domeniul afacerii 

pe care o reorganizează; 

- antreprenor serial: cu experienţă în vânzare-cumpărare de firme în domenii foarte diferite 

din domeniul afacerilor, numit şi "fondator de afaceri multiple”
19

; 

- antreprenor de portofoliu (deschizător de firmă într-un domeniu-afacere şi trecerea la un alt 

domeniu de afacere, din diverse motive). 

 

 

Partea 1. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT. Conținut tematic de parcurs pentru 

Nivelul 1 – studii primare/gimnaziale și Nivelul 2 – studii superioare 

 

1.1. Obiective și etape în elaborarea proiectului/planului de afaceri 

 

Un proiect este definit ca „un grup de activități intercorelate, grupate într-o succesiune 

logică, derulate într-un interval de timp definit și utilizând resurse limitate, pentru a atinge rezultate 

clar definite, în vederea îndeplinirii unor obiective clare"
20

. 

Pentru eficientizarea activității de gestionare a afacerii, în procesul de elaborare și 

implementare a unui proiect sau plan de afacere trebuie luate în considerare toate aspectele și 

condițiile referitoare la procesul de elaborare și implementare al acestuia, aspecte și condiții care se 

referă la: 

                                                           
19 Mike Wright, Ken Robbie & Cristine Ennew, 1997 – Serial Entrepreneurs; p. 252; Carland, John C.; Carland, James W & Stewart, 
Wayne H., 2000 – The indefatigable Entrepreneur: A Study of the Dispositions of Multiple Venture Founders 
20 http://edituralumen.ro/2011/12/o-noua-aparitie-editoriala-%E2%80%9Emanager-de-proiect-modele-operationale%E2%80%9D-
autori-antonio-sandu-simona-ponea-oana-bradu/ 
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1. Obiective clare și realiste pentru afacere, stabilite prin: 

 

re trebuie să implice 

întotdeauna beneficii durabile pentru clienții vizați; 

-condițiilor referitoare la: factorii externi, majori ai afacerii, 

care ar putea influența semnificativ succesul acesteia. 

2. Factori ai calității afacerii materializați în: 

- un cadru legal stabil și predictibil, 

- selectarea celor mai potrivite tehnologii pentru domeniul de activitate vizat de afaceri, 

- viabilitatea economică și financiară a afacerii, calitatea și durabilitatea 

produselor/serviciilor oferite. 

3. Consecvență și profesionalism, în activitatea vizată de afacere. 

Elaborarea și implementarea proiectului/planului de afacere cuprinde 5 etape care alcătuiesc 

ciclul elaborării și implementării proiectului/planului de afacere, după cum urmează: 

1. Analiza contextului legislativ, fiscal și economic, 

2. Identificarea și selectarea ideii de afacere, 

3. Finanțarea afacerii, 

4. Implementarea afacerii, 

5. Monitorizarea implementării afacerii. 

Etapa I: Analiza contextului legislativ, fiscal și economic. Primul pas în elaborarea planului de 

afacere îl reprezintă efectuarea unei analize a contextului economic în care urmează să activezi, 

respectiv identificarea și analiza cadrului legal și a formei juridice cea mai avantajoasă, în care o să 

îți desfășori activitate. În funcție de legislația națională (România sau Bulgaria) formele jurifice de 

desfășurare a activităților economice cele mai întâlnite, sunt: 

individuală (II)); 

– SRL; 

– SA. 

În alegerea uneia dintre formele juridice de mai sus un antreprenor trebuie să ia în calul 

toate aspectele și condiționalitățile impuse de legislația națională, în vigoare pentru înființarea unei 

forme juridice cu caracter economic și desfășurarea activității economice ulterioare înființării. 
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De exemplu, în România, pentru înființarea unei persoane fizice autorizate sau a unei 

intreprinderi individuale, legislația prevede obligația ca persoana care dorește să înființeze persoana 

juridică întru-un anume domeniu de activitate să dețină competențe profesionale în domeniul 

respectiv. Aceasta condiționalitate nu se aplică și în cazul înființării unui SRL sau SA. 

Un alt aspect important de care trebuie ținut cont în alegerea formei juridice de înființare 

(PFA, II sau IF) îl reprezintă regimul fiscal (taxe și impozite stabilite de către legilsația fiscală în 

vigoare, care se vor achita de către antreprenori).  

Cât privește regimul fical aplicat unui SRL sau SA, potrivit noul cod fiscal acestea sunt 

încadrate conform tabelul nr. 1 de mai jos. 

Tabelul nr. 1. Exemplu Regim fiscal al intreprinderilor din România 

Nr. Crt. Tipul intreprinderii Caracteristici Regim fiscal 

1. Microintreprindere  

 

Până la 9 angajați și o 

cifră de afaceri de până 

la 2 mil. Euro 

Dacă intreprinderea a avut venituri 

de până la 1.000.000 Euro în anul 

fiscal, cota de impozit pe este fie de 

1% dacă aceasta a avut minim 1 

angajat, fie de 3% dacă 

intreprinderea nu a avut angajați. În 

cazul în care intreprinderea a 

înregistrat venituri de peste 

1.000.000 Euro atunci intreprinderea 

trece direct la impozitul pe profit = 

10%. 

În afară de cota de impozit, 

antreprenorii mai trebuie să 

plătească la o cotă de impozit pe 

dividende în valoare de 5%. 

2. Intreprindere mică  

 

Între 10 - 49 anagajați și 

realizează o cifră de 

afaceri de până la 10 mil. 

Euro 

3. Intreprindere 

mijlocie  

Între 50 - 249 angajați și 

realizează o cifră de 

afaceri de până la 50 mil. 

Euro 

4. Intrepridere mare  Peste 250 angajați și 

realizează o cifră de 

afaceri de peste 50 mil. 

Euro 

Sursa: Analiză proprie. 

Un alt aspect important ce trebuie realizat în cadrul acestei analize preliminare, îl reprezintă 

analiza contextului economic național, european și chiar mondial. 

Pentru ca afacerea să fie una profitabilă, un antreprenor trebuie să analizeze foarte bine 

contextul economic de la momentul demarării acesteia, respectiv să identifice domeniile de 

activitate economică incluse în strategiile de dezvoltare locale, naționale, europene și/sau globale, 
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să identifice piața ți necesitatea de bunuri sau servicii în domeniul respectiv, să identifice potențialii 

furnizori de bunuri și/sau servicii necesare desfășurării activității, să indentifice potențialii clienți.  

Etapa a II-a: Identificarea și selectarea ideii de afacere. După realizarea analizei contextului 

legislativ, fiscal și economic, următoarea etapă o reprezintă identificarea și selectarea ideii de 

afacere. Primul pas în acest sens îl reprezintă înființarea firmei, respectiv dobândirea personalității 

juridice, în conformitate cu nevoile antreprenorului. 

Factorii care influenţează alegerea carierei de antreprenor. Cariera în antreprenoriat se 

realizează încă la înscrierea în prima cursă pentru a deschide o firmă. Orice tentativă de lansare în 

afaceri presupune o conştientizare a unui potenţial parcurs în viitoarea viaţă de muncă. 

Identificarea intereselor profesionale specifice domeniului comercial şi de afaceri, mai ales 

pentru cazul unei auto-angajări (la propria firmă pe care o lansează antreprenorul), constituie primul 

pas în consilierea profesională. 

Efectele unei decizii de acest gen, vizând perspectivele intrării în sfera antreprenorială, se 

referă la mai multe aspecte, precum cele inserate în tabelul nr. 2 de mai jos: 

Tabelul nr. 2. Un posibil model de carieră antreprenorială 

Factori care 

influenţează 

alegerea 

carierei 

 Socializ

are 

Orientare  

Progres în carieră 

 

Succes 

 

Factori 

individuali 

- Experienţe în 

copilărie 

- Experienţe în 

educaţie 

- Experienţe 

profesionale 

- Experienţe 

anterioare de 

creaţie  

 

 

Dezvoltarea 

identităţii şi 

de rol 

Dileme personale Succes 

personal Debut de 

carieră 

La mijl. 

drumului 

Final de 

carieră 

 

Factori 

sociali 

Dileme familiale Succes 

familial Debutul La mijl. 

drumului 

Final de 

carieră 

 

Factori 

economici 

Dileme profesionale Succes 

profesional Debutul La mijl. 

drumului 

Final de 

carieră 

Sursa: Hourquet & Roger, 2003 – Les ingenieurs français et l’entrepreneuriat comme 

orientation de carriere, p. 95. 
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În literatura de specialitate există două orientări în privinţa progresării în cariera 

antreprenorială, respectiv
21

 o orientare în privinţa progresării în cariera antreprenorială care 

consideră că nu se poate vorbi de aşa ceva, în condiţiile în care antreprenorul se află „din prima” în 

fruntea companiei pe care o înfiinţează și cealaltă orientare este reprezentată de cei care cred că se 

poate vorbi de un progres în carieră, încă din faza motivatorie a lansării afacerii şi mai ales după o 

experienţă în antreprenoriat
22

. 

Factorii individuali, sociali şi economici joacă un rol fundamental în cariera antreprenorială: 

să ne gândim la un tânăr cu liceul finalizat, provenit dintr-un sat sărac, care nu a avut bani de la 

părinţi să meargă la o facultate şi este dependent economic şi de resursele precare ale unei familii 

sărace cu mulţi copii. Deşi ar putea avea abilităţile necesare de a se lansa într-o afacere de succes, 

el nu va avea bani pentru a demara afacerea, aşa cum constată că va face colegul lui de liceu, 

anvantajat de provenienţa dintr-o familie de oameni înstăriţi şi cu rezidenţa într-un oraş dezvoltat 

economic unde au urmat împreună acelaşi liceu. 

Un ajutor provenit din exterior (cum este şi sursa financiară dintr-un proiect european sau 

dintr-un program guvernamental) ar putea fi un factor social şi economic de cea mai mare 

importanţă, chiar dacă va rămâne un context familial şi de mediu rural puţin dezvoltat, cu care va 

trebui să se confrunte în continuare. 

Un alt factor deosebit de important în cariera de antreprenor este reprezentat de socializare. 

Este vorba, în primul rând de o reţea de cunoştinţe şi prieteni (unii chiar din copilărie şi din şcoală), 

de rude care te pot ajuta la nevoie, chiar şi cu bani, de nivelul de educaţie non-formală (mărirea 

reţelei de cunoştinţe, prin accesul la un nivel superior de educaţie), de experienţele dobândite prin 

practicarea anterioară a uneia sau mai multora din profesiile legate de noua afacere. Unele din 

experienţele profesionale pot constitui ocazii de inovare, care pot fi de ajutor în ideile de afaceri de 

care au nevoie antreprenorii. 

Dezvoltarea identităţii şi de rol se referă la calitatea (poziţia) de antreprenor, pe care o 

capătă cineva care obţine rezultate şi la rolul de „creator de organizaţie”. Dacă ambele sunt 

apreciate de comunitate, ele conferă posibilitatea unui antreprenor de a continua munca acesta, de 

a dezvolta afacerea. 

                                                           
21 Dyer, 1994 – Toward a Theory of Entrepreneurial Careers, p. 8-9 
22 Este de remarcat aici şi studiul lui Gaylen N. Chandler şi Steven H. Hanks asupra a 102 antreprenori americani din sfera serviciilor, 
promotori ai firmelor lor, cu o vechime de funcţionare de  3-7 ani, care au arătat că antreprenorii americani foarte experimentaţi 
erau în mai mare măsură capabili să creeze întreprinderi care reuşeau cu bani mai puţini decât cei care aveau mai puţină experienţă 
(Chandler şi Hanks, 1998 – An Examination of the Substitutability of Founders Human and Financial Capital in Emerging Business 
Ventures, p. 355). 
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Dyer identifică două faze în dezvoltarea identităţii şi de rol: 1. acceptarea rolului iniţial de 

antreprenor eventual şi de auto-angajat (rol general); 2. dezvoltarea afacerii, prin deschidere de noi 

produse şi servicii, de angajare de noi salariaţi, de folosire de noi tehnologii etc (rol specific)
23

. 

Un antreprenor va avea şi alte roluri diferenţiatoare: auto-angajat / doar patron şi / sau 

manager, bărbat / femeie, tată / mamă, rudă cu unul sau mai mulţi angajaţi etc. 

 Așadar, în funcție de analiza factorilor care influențează cariera în antreprenoriat, 

antreprenorul poate opta pentru una din cele 2 variante de debut în afaceri prezentate mai jos. 

 

1.2. Variante de debut în afaceri 

 

Varianta nr. 1. Achiziționarea unei francize 

O varianta mai puțin riscantă de debut în afaceri o reprezintă achiziționarea unei francize, 

care constituie o înțelegere între două părți, respectiv una (francizatul) care dobândește dreptul de 

a conduce o întreprindere ca proprietar, însă i se cere să acționeze potrivit unor metode și condiții 

impuse de cealaltă parte (francizorul). 

Crearea și dezvoltarea unei francize presupune ajutor și asistență pentru găsirea locației, 

echipament, mobilă, plan de amenajare, ținerea evidenței și rezervări, proceduri de training, 

metode de marketing, publicitate și sprijin în activitatea propriu-zisă
24

. 

Ca principale forme de franciză, acestea se împart în 3 categorii, în funcție de
25

: 

1. În funcție de profilul participanților, există mai multe tipuri de franchising, specificate în 

schema de mai jos: 

 
                                                           
23 Dyer, 1994 – Op. cit., p. 6 
24 http://www.antreprenor.su/2012/07/tipuri-de-francize.html 
25 Idem 24 
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2. În funcție de obiectul oferit în franchising, deosebim: 

o Franchisingul numelui: francizorul oferă francizatului dreptul de a se folosi de marca 

sa de comerț.  

Acest tip de franchising presupune existența unei mărci cunoscute, care îi va garanta 

francizatului succesul pe piața de desfacere. În cazul dat francizatul are dreptul de a 

folosi numele francizorului, prelucrând sau modificând produsul, cu condiția că va 

respecta strict procedurile de lucru și de marketing ale acestuia. 

o Franchisingul comercial sau franchisingul distribuției produselor: francizorul oferă 

francizatului dreptul de a comercializa produsele sale pe un teritoriu limitat. Acest 

sistem este larg răspândit în industria automobilelor, în industria produselor 

petroliere și a băuturilor răcoritoare. 

o Franchisingul corporativ sau franchisingul afacerii: francizorul oferă francizatului 

un pachet complet al afacerii care este deja cunoscută pe piață. Prima franchiză 

corporativă a fost lansată de compania McDonald’s, care oferă atât know-how-ul 

necesar, ce cuprinde totalitatea cunoștințelor nepatentate, care se bazează pe 

experiența și probele efectuate de francizor — instruirea completă a personalului, 

amenajarea restaurantului, ajutorul în angajarea personalului, oferirea consultanței 

permanente, cât și standardele de calitate. 

3. După nivelul de intermediere există franchisingul direct și master franchising. 

o Franchisingul direct presupune încheierea unui contract direct cu fiecare franciză 

locală, asigurându-se astfel o legătură strânsă între francizor și francizat. În cazul în 

care franciza este situată, din punct de vedere geografic, departe de francizor, 

aplicarea sistemului creează unele inconveniențe legate de lipsa susținerii la nivel 

local, necunoașterea particularităților naționale, a gusturilor și preferințelor 

consumatorilor și, ca urmare, poate condiționa adoptarea unor decizii greșite. Astfel, 

pentru a-și dezvolta rețeaua de francize peste hotare, francizorii apelează la master 

franchising. 

o Master franchising constă în oferirea de către francizor unei francize locale a 

dreptului de subfrancizor în regiunea dată. Sistemul dat este avantajos atât pentru 

franchiser, cât și pentru subfrancizorul local, deoarece primul, minimizându-și 

riscurile, are posibilitatea să-și extindă afacerea și să obțină venituri din realizarea 
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francizei, iar subfrancizorul local beneficiază de drepturi exclusive pentru dezvoltarea 

afacerii pe un teritoriu și obține venit din taxele achitate de francizele locale. 

Printre principalele elemente caracteristice ale franchisingului putem enumera: 

- îți acordă dreptul de folosință a unei mărci de notorietate, a unui brand; 

- îți acordă sprijinul, financiar, management, marketing, logistic, pregătirea în domeniu și 

know-how-ul necesar în demararea și desfășurarea afacerii, inclusiv pe partea de publicitete și 

promovare; 

- îți impune anumite restricții (de exemplu cu privire la extinderea și dezvoltarea afacerii sau 

zonei de vânzare); 

- te sprijină în obținerea resurselor financiare necesare demarării afacerii sau de obținere a 

capitalului; 

- proprietarul francizei îți poate impune dotarea tehnică, echipamentele necesare și 

furnizorii cu care trebuie să lucreze francizatul; 

- îți poate impune alte condiții (de ex.: pregătirea permanentă a angajaților, prezentarea 

metodelor și tehnicilor în domeniul stocurilor și evidenței contabile, etc.). 

Avantajele franchisingului: 

- îți oferă o afacere la cheie și accesul garantat la know how; 

- îți poate oferii beneficii în relația cu furnizorii (de ex.: prețuri preferențiale, exclusivitate, 

etc.); 

- îți oferă notorietate instant; 

- beneficieți de reclamă este făcută la nivelul grupului. 

Dar o franciză nu aduce doar avantaje, ci și dezavantaje precum: 

- francizatul își piede independența absolută; 

- îți impune restricții cu privire la extinderea și dezvoltarea afacerii; 

- îți produce anumite costuri suplimentare datorate contractului de franciză (unul inițial sau 

de intrare, la care se poate adaugă costul dotarilor tehnice și o taxă anuală ce poate fi între 1% și 

15% din profitul anual). 

Varianta nr. 2. Demararea unei afaceri proprii 

Cea de-a doua variantă poate fi una mai puțin costisitoare, în cu mai multe riscuri, deoarece 

antreprenorul pornește de la 0, fără un brand în spate și fără know-how-ul afacerii, motiv pentru 

care antreprenorul trebuie să-și planifice fiecare pas foarte bine și de unul singur, fără niciun ajutor 

extern. 
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În demararea unei afaceri proprii, de la zero, antreprenorul se poate confrunta cu o serie de 

provocări, precum: 

- fără un brand în spate, care și-a dovedit viabilitatea în timp, antreprenorul trebuie să 

garanteze calitatea serviciilor sau a produselor sale; 

- concurența de pe piață și câștigarea unei cote de piață într-un ritm rapid; 

- creșterea notorietății produselor sau serviciilor și creșterea acestora în preferințele 

consumatorilor; 

- investiția de timp, efort și bani pentru identificarea celor mai bune canale de comunicare 

cu clienții; 

- investiții de timp și resurse financiare în atragerea, instruirea și păstrarea personalului pe 

termen mediu și lung; 

 - investiții în crearea unei culturi organizaționale în rândul angajaților; 

- ritmul de creștere al afacerii, fiind unul mai lent față de o afacere la cheie/francizată. 

Cu toate acestea, demararea unei afaceri proprii aduce și avantaje pentru antreprenori: 

conferă independeță totală în implementarea și dezvoltarea afacerii; lipsa impunerii în alegerea 

furnizorilor și posibilitatea renegocierii și/sau de reziliere a contractelor; posibilitatea selectării 

formelor de publicitate dorite de antreprenor. 

Printre cauzele de intrare în afaceri sau de demarare a unei afaceri proprii se pot număra: 

1) Pornirea unei afaceri de la zero, având la bază visul personal al antreprenorului de a crea 

un produs sau serviciu nou sau existent pe piață. 

2) Intrarea în afaceri a antreprenorului prin preluarea prin moștenire a unei afaceri de la 

părinți sau rude apropriate. 

3) Intrarea în afaceri datorate lipsei oportuniților de carieră antreprenorului (pierderea 

locului de muncă sau imposibilitatea dezvoltării profesionale în calitate de angajat). 

4) Demararea unei afaceri ca urmare a identificării de noi oportunități de către antreprenor. 

5) Alegerea achiziționării unei francize în detrimentul începerii unei afaceri pe cont propriu, 

deoarece antreprenorul și-a dorit să înceapă o afacere, dar nu era dispus să-și asume riscuri mari. 

6) Prin achiziționarea unei afaceri deja existente, deoarece antreprenorul a considerand-o 

cea mai bună oportunitate. 

Etapa a III-a: Finanțarea afacerii. Cea de-a treia etapă a ciclului de elaborare și implementare 

a planului de afacere o reprezintă finanțarea afacerii. 
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Primul pas în finanțarea afacerii îl reprezintă identificarea și stabilirea sursei de finanțare a 

afacerii.  

Economii personale - o primă opțiune o poate reprezenta ultilizarea surselor proprii ale 

antreprenorului (economii personale). 

Investitori diverși - o altă variantă o reprezintă solicitarea unui împrumut familiei, prietenilor 

sau cunoștințelor. Această opțiune reprezintă una dintre sursele clasice de finanțare și la care ne 

apelează încă din start un antreprenor în demararea unei afaceri, deoarece este o sursa de finanțare 

flexibilă și destul de uşor de obţinut, bazându-se pe încrederea și relaţia dintre antreprenor şi 

investitor (familie, prieteni sau cunoștințe). 

Investiţiile sau creditele bancare – capitalul bancar (credite bancare, linii de credit) pe care 

un antreprenor îl poate obține de la o instituție bancară, această opțiune reprezentând cea mai 

cunoscută și larg întâlnită formă de finanțare a unei afaceri. 

Pentru obținerea unui capital bancar un antreprenor are nevoie de un girant și un plan de 

afacere bun, care justifice finanţare solicitată. 

Fonduri nerambursabile pentru afaceri (cu finațare de la Uniunea Europeană sau din programe 

guvernamentale sau non-guvernamentale) – reprezintă una dintre cele mai eficiente și căutate surse 

de finanțare a afacerilor, deoarece creditul acordat nu trebuie rambursat, însă, spre deosebire de 

capitalul bancar, obținerea unei finanțări nerambursabile necesită un timp relativ mai lung de 

aprobare, solicită o documentație mai laborioasă (cerere de finanțare, plan de afacere, alte anexe, 

documente, declarații, avize și acorduri solicitate) și necesită o contribuție minimă din partea 

antreprenorului. 

După cum se poate observa din cele 4 posibilități de finanțare prezentate mai sus, pentru 

obținerea unei finanțări în vederea demarării unei afaceri este nevoie de întocmirea unui plan de 

afacere. Motiv pentru care, cel de-al doilea pas în cadrul acestei etape îl reprezintă elaborarea 

planului de afacere. 

 

PLANUL DE AFACERE. Conținut tematic de parcurs pentru Nivelul 1 – studii primare/gimnaziale și 
Nivelul 2 – studii superioare 

 

 

Planul de afacere reprezintă un instrument managerial de acțiune, document previzional, 

care conține obiectivele și scopurile întreprinderii, este elaborat într-o anumită logică, ce presupune 
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o gândire de perspectivă asupra dezvoltării afacerii, întocmit cu scopul punerii în practică a strategei 

de afaceri a intreprinderii. 

Planul de afacere cuprinde urmatoarele elemente: 

 un intreprinzator (antreprenorul) – acea persoană care își asumă conștient anumite riscuri și 

dorește să obțină un anumit profit; 

 o serie de activități care necesită consum de resurse și care generează profit; 

 mediul afacerii – mediu/locul de implementare a activităților planului de afacere. 

 Cu o aplicabilitate vastă, planul de afacere poate îndeplinii mai multe funcții, precum: 

 instrument de planificare în timp și spațiu a activității sau a afacerii — prin 

intermediul său, antreprenorul poate iniția o afacere într-un domeniul ales, știe cu 

exactitate care îi sunt prioritățile afacerii sale, scopurile stabilite și rezultatele ce 

urmează să le obțină. 

 instrument de prezentare a companiei — cuprinde etapele de evoluție ale afacerii, 

riscurile pe care și le asumă antreprenorul și rezultatele pe care urmează să le obțină 

într-o perioadă de timp determinată. 

 instrument de control și evaluare a afacerii — cu ajutorul său, antreprenorul 

evaluează, verifică și controlează, periodic dacă rezultatele obținute corespund celor 

planificate, dacă există sau nu abateri de la rezultatele prevăzute și ce măsuri sunt 

necesare a fi luate. 

 document de comunicare externă — planul de afacere se folosește pentru obținerea 

de finanțare externă, pentru a demonstra că afacerea respectivă are potențial și este 

viabilă. 

Din punct de vedere al utilității, planul de afacere are 2 utilități: una externă, pentru 

obținerea de surse de finanțare externe (rambursabile sau nerambursabile) și una internă, utilizat 

pentru managementul afacerii (ajută la planificarea, implementarea, verificarea, controlul și 

monitorizarea afacerii). 

  

Procesul de scriere a planului de afaceri simplu și concis cuprinde 8 etape
26

: 

 1. Numele afacerii – atunci când creați un nume nou sau îl reevaluați pe cel existent, trebuie 

să răspundeți la următoarele întrebări: Se potrivește perfect cu profilul afacerii? Este ușor de scris, 

                                                           
26 https://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-scrii-un-plan-de-afacere/8-pasi-in-realizarea-unui-plan-de-afacere-simplu-si-
concis/ 
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de pronunțat și de reținut? Poate fi branduit pe parcursul timpului? Poate fi utilizat în denumirea 

website-ului? De asemenea, atunci când începeți procesul căutării unui nume pentru firma/compania 

dumneavoastră trebuie să aveți în minte întrebarea: Doriți să se integreze sau să iasă în evidență? O 

dată ce ați stabilit numele companiei, nu uitați să înregistrați marca la OSIM pentru a o proteja! 

 2. Viziune – cum va arata afacerea dumneavoastră peste 5 ani? 

Într-un fel, stabilirea viziunii pentru afacere înseamnă să puneți pe hârtie visele și speranțele 

dumneavoastră în legătură cu evoluția afacerii. În felul acesta, viziunea devine inspirația principală și 

cadrul general pentru planificarea strategică. Fără o viziune strategică pe termen lung, planificarea 

efectivă a activităților ar fi imposibilă, pentru că aceasta oferă destinația finală, și fără a ști încotro 

vrei să te îndrepți este imposibil să stabilești pașii prin care să ajungi acolo. 

3. Misiune – stabilirea misiunii trebuie să răspundă la următoarele întrebări: Ce? Cum? Pentru 

cine? De ce? Misiunea trebuie să transmită ce este afacerea, ce activități sunt realizate, care sunt 

clienții și ce anume o face unică în raport cu competiția. 

4. Scopuri și obiective – în acestă etapă trebuie să definiți clar ce doriți să obtineți prin 

intermediul afacerii. De obicei obiectivele fac referire la: performanța financiară, poziționarea pe 

piață și cota de piață, dezvoltarea tehnologică, etc. Când stabiliți obiectivele trebuie să vă asigurați 

că respectă acronimul SMART – să fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în 

timp. 

În stabilirea unor obiective de tip SMART trebuie îndeplinite următoarele criterii: 

• Să fie specific: 

- să stabilească ceea ce trebuie realizat cu cât mai puţine cuvinte; 

- stabilească un rezultat final şi nu o activitate; 

- să corespundă cu dorinţele antreprenorului sau afacerii; 

• Să fie măsurabil - să poată fi aproximat în timp, valoric şi cantitativ; 

• Să fie accesibil - să poată fi într-adevar atins cu capacitatea şi resursele disponibile; 

• Să fie relevant - să contribuie la impactul vizat (scopul) de afacere; 

• Să fie încadrat în timp: 

- să aibă un termen de finalizare; 

- să poată fi realizat în timpul afectat; 

- să fie sub controlul antreprenorul. 

Stabiliți obiective specifice pentru fiecare produs / linie de produse și serviciu în parte. 
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5. Puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări – prin analizarea acestor 

caractersitici ale afacerii veți obține o imagine cât mai clară asupra stadiului curent al companiei și 

veți ști care sunt etapele de parcurs pentru a asigura performanța afacerii. În plus, analiza ajută la 

cunoașterea și înțelegerea contextului larg în care funcționează compania. Realizarea acestei analize 

și exploatarea rezultatelor obținute în urma ei pot face diferența între succesul și esecul afacerii. 

Punctele tari și punctele slabe sunt elemente din interiorul companiei asupra cărora aveți un 

control direct, în timp ce oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și vă pot influența 

pozitiv sau negativ, în funcție de cât de dinamică este compania și de cât de prevăzător/inspirat 

sunteți atunci când luați deciziile. 

Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă Analiza SWOT: 

S – Puncte tari W – Puncte slabe 

La ce suntem cei mai buni? 

Ce aptitudini specifice are forța de muncă? 

Ce resurse unice deținem? 

De ce resurse financiare dispunem? 

Ce tehnologie folosim? 

Care este gradul de optimizare al proceselor 

interne? 

La ce suntem cei mai slabi? 

Ce fel de instruire le lipseste angajaților noștri? 

Care este nivelul de atașament al angajaților noștri? 

Care e poziția noastră financiară? 

O – Oportunități T – Amenințări 

Ce schimbări ale mediului extern putem 

exploata? 

La ce tehnologie nouă am putea avea acces? 

Ce piețe noi ni s-ar putea deschide? 

Cum s-a modificat comportamentul de consum 

al potențialilor clienți? 

Ce ar putea face concurența în detrimentul nostru? 

Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele? 

Ce schimbări sociale ar putea fi o amenințare pentru 

noi? 

Cum ne va afecta ciclicitatea economică (avânt-

declin)? 

Rolul analizei SWOT este acela de a va ajută să: 

-   Vă consolidați punctele tari; 

-   Îmbunătățiți acele aspecte care reprezintă puncte slabe; 

-   Exploatați oportunitățile din mediu; 

-   Evitați amenințările care vă pot pune în pericol profitul sau afacerea. 
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 6. Planificare strategică – acesta este cel mai important pas în realizarea planului de 

afacere, deoarece fără listarea acțiunilor efective, toate elementele prezentate mai sus rămân fără 

valoare. Aici trebuie incluse strategia de marketing și cea de vânzări. 

  

PLANIFICARE FINANCIARĂ. Conținut tematic de parcurs pentru Nivelul 2 – studii superioare 
 

7. Planificare financiară – o afacere poate funcționa fără bugetare, dar este recomandabil să 

se lucreze pe baza unei planificări financiare clare, pentru a putea atinge obiectivele propuse, a lua 

decizii în cunoștință de cauză și a avea un control mai bun asupra fluxurilor de numerar. 

Fluxurile de numerar ar trebui să includă: 

o Încasări din vânzări, 

o Plăți către furnizori, 

o Achiziții de mijloace fixe, 

o Plăți către bugetul de stat, 

o Rambursarea ratelor pentru împrumuturi bancare, 

o Plata dobânzilor bancare. 

Aceste categorii de încasări/plăți sunt analizate utilizând o serie de indicatori care să ne 

arate evoluția cash-flow-ului în business. 

Evidența fluxurilor de numerar este foarte importantă, mai ales în cazul start-up-urilor, 

pentru că cel puțin în prima perioadă există un decalaj între plăți și încasări. 

Pentru analiza globala a aspectelor financiare se utilizează diverși indicatori de performanță. 

8. Sistem de monitorizare și evaluare – o dată ce v-ați stabilit obiectivele, pentru a vă 

asigura că le veți atinge, împărțiți-le în activități mai mici care să poată fi usor monitorizate și 

evaluate. Un plan care nu poate fi monitorizat și evaluat este o cale sigură spre eșec. Pe parcursul 

monitorizării și evaluării veți vedea unde lucrurile au fost planificate și executate corect și unde mai 

este nevoie de un reglaj pentru a atinge obiectivele propuse. 

Chiar dacă unele obiective vi se vor părea pe parcurs imposibile, nu renuntați ușor, ci rețineți 

că realizarea lucrurilor importante cere timp și muncă! 

Ce secțiuni trebuie să cuprindă planul de afacere? 

Planul de afacere trebuie să fie organizat în secțiuni separate și bine definite, care pun în 

lumină strategia companiei, produsul sau serviciul, planurile de marketing și de vânzare, precum și 

informația financiară. 
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Nu există o ordine universal acceptată în care sunt scrise planurile de afaceri, singura 

mențiune fiind aceea că rezumatul se elaborează la final, pentru a avea o imagine de ansablu cât mai 

clara a afacerii. 

Un exemplu al Schemei Planului de Afacere ar fi
27

: 

1. Rezumat. 

2. Descrierea companiei: 

2.1. Misiune/Valori, 

2.2. Scurt istoric, 

2.3. Obiective. 

3. Produse și servicii: 

3.1. Caracteristici, 

3.2. Beneficii, 

3.3. Stadiul de dezvoltare, 

3.4. Tehnologia utilizată (unde este cazul), 

3.5. Viitoare produse sau servicii. 

4. Analiza pieței și a industriei: 

4.1. Cota de piață și potențialul de creștere, 

4.2. Piața țintă, 

4.3. Segmentarea pieței, 

4.4. Nevoi, 

4.5. Trenduri, 

4.6. Analiza industriei, 

4.7. Concurența, 

4.8. Oportunitățile oferite de piață. 

5. Strategie și implementare: 

5.1. Valoarea oferită, 

5.2. Avantajul competitiv, 

5.3. Strategia de marketing: 

5.3.1. Poziționarea, 

5.3.2. Strategia de produs/serviciu, 

5.3.3. Strategia de preț, 

                                                           
27 https://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-scrii-un-plan-de-afacere/ce-trebuie-sa-contina-un-plan-de-afacere/ 
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5.3.4. Strategia de distribuție, 

5.3.5. Strategia de promovare, 

5.3.6. Programele de marketing, 

5.4. Strategia de vânzări: 

5.4.1. Previziuni de vânzări, 

5.4.2. Programe de vânzări, 

5.5. Parteneriate strategice, 

5.6. Sistem de monitorizare și evaluare. 

6. Management: 

6.1. Structura organizațională, 

6.2. Echipa de management, 

6.3. Plan de recrutare și instruire. 

7. Planificarea financiară: 

7.1. Indicatori financiari cheie, 

7.2. Proiecții financiare, 

7.3. Previziuni de cash-flow, 

7.4. Analiza cost-beneficiu, 

7.5. Surse de finanțare, 

7.6. Managementul riscului, 

7.7. Finanțarea: 

7.7.1. Necesarul de finanțare, 

7.7.2. Soluții de finanțare. 

Anexe 

Obligatorii: 

• Previziuni financiare: 3-5 ani, 

• Previziuni de cash-flow, 

• Cv-urile managementului. 

Opționale: 

• Rezultatele unor cercetări de piață, 

• Planuri operaționale, 

• Orice alte materiale care pot oferi informații relevante celor care vor citi planul de 

afacere. 
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Etapa a IV-a: Implementarea afacerii

28
. În aceasta secțiune trebuie să descrieți detaliat cum 

organizați ceea ce doriți să îndepliniți. Nu este vorba atât despre o descriere foarte tehnică (un 

astfel de material și-ar avea locul doar ca anexă la un plan de afacere), este mai mult o descriere a 

sistemului pe care vreți să îl implementați. 

1. Planul de management - trebuie să conțină o descriere a modului în care va fi condusă 

afacerea. Un accent deosebit trebuie pus pe sistemele și instrumentele de monitorizare și evaluare 

pe care le veți implementa. 

Un alt subiect ce trebuie atins este cel al resurselor umane implicate în activitățile de 

management. Un bun specialist nu este întotdeauna și un bun manager. Calitățile cerute unui 

manager nu sunt de a ști la perfecție fiecare componentă a procesului tehnologic pe care îl 

supervizează, ci de a se pricepe să creeze sau să utilizeze instrumente de evaluare care să îl 

atenționeze când ceva nu merge bine, să îi arate unde este problema și să îl ajute în găsirea 

remediului și la implementarea lui. 

Evaluarea unei persoane este privită prin două prisme: a capacităților profesionale și a 

capacităților manageriale. Aceste două laturi nu trebuie amestecate niciodată. 

Cu cât urcați pe scara ierarhică scade ponderea cerințelor profesionale și crește ponderea 

cerințelor manageriale. Pe de altă parte, creșterea pe scară ierarhică se face în general pe criterii 

profesionale. Astfel încât, fiecare om ajunge să fie promovat pentru capacități profesionale, dar 

postul pe care ajunge îi solicită din ce în ce mai mult calității manageriale. 

2. Echipa sau resursele umane. În aproape orice activitate, un factor-cheie în atingerea 

succesului il constituie oamenii implicați. 

În această secțiune trebuie atinse în general următoarele teme: 

- realizarea organigramei; 

- selecția personalului; 

- după angajare, trebuie să existe sisteme de evaluare a personalului. Fiecare angajat trebuie 

să știe că este evaluat în permanență și că dezvoltarea carierei sale depinde de rezultatele acestor 

evaluări; 

- orice firmă trebuie să aibă un sistem de recompensare a angajaților și, desigur, un sistem de 

constrângere atunci când este cazul. Recompensarea unui angajat se poate face prin mai multe 

                                                           
28 http://www.manager.ro/articole/cum-sa-dezvolti-un-plan-de-afaceri-12/implementarea-unei-afaceri-si-pozitionarea-strategica-
intr-un-plan-de-afaceri-74.html 
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feluri: financiar (prin prime sau creșteri salariale), prin creșterea pe scară ierarhică, prin 

participarea la cursuri, seminarii, conferințe. 

3. Condițiile tehnice. Pentru implementarea unei afaceri este nevoie de îndeplinirea 

anumitor condiții tehnice, care trebuie descrise și trebuie să arătați cum le veți respecta (sau cum 

sunt ele respectate) și cum vă influențează afacerea. 

4. Planul operațional - este compus dintr-o listă a etapelor ce trebuie parcurse pentru 

atingerea obiectivelor propuse. Această listă trebuie să atingă toate punctele indispensabile 

succesului în afaceri și care influențează (sau pot influența) alte etape. 

În planul operațional există două tipuri de activități. Unele care au o anumită marjă de 

siguranță (terminarea unei astfel de activități cu întârziere de o zi nu determină o modificare a 

obiectivului final) și altele care sunt critice și a căror întârziere nu mai poate fi recuperată. 

Poziționarea strategică. Această ultimă parte descriptivă este rezultatul secțiunilor 

anterioare și trebuie concepută pornind de la ceea ce ați menționat în celelalte secțiuni. 

1. Planul de promovare. La fel de important ca și realizarea produselor și serviciilor necesare 

pe piață este și faptul că cei care au nevoie de acestea să afle că existați. Degeaba aveți produse de 

calitate dacă potențialii dumneavoastră clienți nu știu de ele. În funcție de specificul fiecărei afaceri 

trebuie identificate mijloacele de promovare cele mai eficiente. Nu există un mijloc sau o metodă de 

promovare valabilă în afaceri. 

Costurile promovării sunt destul de mari (chiar dacă nu vorbim, de exemplu, de campanii de 

publicitate la radio sau TV). Aceste costuri trebuie luate în considerare atunci când decideți ce formă 

de promovare doriți. 

2. Planul de desfacere (vânzare). Chiar dacă aveți un produs bun și clienții dumneavoastră 

potențiali știu de el, dacă acești clienți nu au acces la produsul respectiv aveți toate șansele să dați 

faliment. 

În funcție de specificul afacerii și de alte metode de desfacere, puteți menționa vânzarea 

prin intermediul magazinelor specializate sau a anumitor site-uri pe Internet sau prin intermediul 

unor rețele de distribuție sau alte metode care se potrivesc specificului afacerii. Planul de desfacere 

are o relație foarte strânsă cu planul de promovare, cu clienții pe care îi identificați sau cu 

concurența. 

3. Planul de dezvoltare. Orice afacere trebuie să aibă un plan de dezvoltare. Altfel, mai 

repede sau mai tarziu există toate șansele să dea faliment. Ne aflăm într-o lume în continuă 

schimbare cu factori externi predictibili sau impredictibili care ne influențează din ce în ce mai mult. 
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În aceste condiții, capacitatea dumneavoastră de adaptare este esențială pentru atingerea succesului 

în afaceri. 

Planul de dezvoltare nu trebuie să conducă la o lipsă de coerență a activității respective 

(dezvoltarea nu înseamnă stabilirea unor obiective noi, fără nici o legătură cu cele vechi). 

Dezvoltarea pornește de la ce ați avut într-un anumit moment și pornind de la aceasta să încercați să 

faceți mai mult sau să faceți altfel. 

4. Parteneri. În afară de “parteneriatele” pe care trebuie să le aveți cu clienții și cu furnizorii 

dumneavoastră, o afacere presupune de obicei existența și a altor parteneriate. Fiecare dintre 

aceste relații trebuie gândite și analizate cu grijă, ele trebuind să fie cât mai clare posibil, fiecare 

parte să știe exact ce are de făcut/de dat și ce are de primit. 

Un lucru important atunci când gândiți un parteneriat de afaceri este sa vă puneți în pielea 

potențialului partener și să vedeți ce are el de câștigat. O condiție eliminatorie pentru ca un 

parteneriat de afaceri să fie de succes este ca ambele părți să aibă ceva de câștigat și nu numai din 

punct de vedere financiar. 

Câștigurile pot fi de mai multe feluri: experiență, intrarea pe o piață nouă, promovare. 

Esențial este ca ambii parteneri de afaceri să fie conștienți de căștigul pe care îl au și acesta să îi 

satisfacă. 

 

Partea a 2-a. EVALUAREA UNEI IDEI DE AFACERI. RISCURI ȘI DECIZII ASUMATE. Conținut tematic 

de parcurs pentru Nivelul 1 – studii primare/gimnaziale și Nivelul 2 – studii superioare 

 

Evaluarea unei idei de afaceri  

Pentru a se asigura că planul său de afaceri va avea succes, un antreprenor trebuie să aibă 

capacitatea de a evalua în mod continuu implementarea planului de afacere și de a-și asuma riscurile 

aferente acestuia. Activitatea de evaluare a planului de afacere realizează încă din faza de elaborare 

și reprezintă o activitate continuă pentru toată perioada de implementare a acestuia, precum și după 

finalizarea proiectului/planului de afacere. 

Evaluările au rolul de a determina relevanța și realizarea obiectivelor, eficiența și 

randamentul afacerii, impactul și durabilitatea acesteia.  

În funcție de momentul în care se realizează, evaluările se pot clasifica: 

- Inițială: se realizează în faza de elaborarea a planului de afacere și reprezintă momentul 

când se analizează viabilitatea ideii de afacere și se ia decizia demarării planului de afacere; 
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- Intermediară: se realizează pe perioada implementării planului de afacere și are ca scop 

luarea de decizii cu privire la continuarea, modificarea sau abandonarea la proiectului/planului de 

afacere; 

- Finală: se realizează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului/la maturitatea 

afacerii și are ca scop stabilirea rezultatelor finale obțintute și de a verifica atingerea obiectivelor; 

- Ex-post: se realizează după perioada de finalizare a proiectului/când afacerea a ajuns la 

maturitate și are ca scop analizarea efectelor proiectului/afacerii, precum și de a lua decizia cu 

privire la replicarea proiectului/afacerii sau implicarea în proiecte asemănătoare în viitor. 

Activitatea de evaluare este utilă și necesară pentru orice tip de activitate, cu atât mai mult 

în afaceri, activitate care coportă o serie de riscuri. Evaluarea ideii de afaceri are scopul de a: 

cu realitatea; 

 

 

În procesul de evaluare a ideii de afacere, antreprenorul trebuie sa stabileasca urmatoarele: 

- ce știe să facă mai bine; 

- ce îi place să facă; 

- care este gradul de risc pe care îl poate accepta; 

- care va fi rolul familiei în afacere; 

- cât de mult şi perseverent intenţionează să lucreze; 

- ce condiţii ar prefera la locul de muncă; 

- care sunt scopurile majore şi obiectivele personale. 

 

Asumarea riscurilor 

Conform Standardului 11 – Managementul riscurilor, stabilit de Standardele Internaționale de 

Audit emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB), managerul 

(antreprenorul) are obligația creării și menținerii unui sistem de control intern sănătos, în principal, 

prin:  

• identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea și eficiența operațiunilor, 

respectarea regulilor și regulamentelor, încrederea în informațiile financiare și de management 

intern și extern, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor;  

• definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri;  

• evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia;  
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• monitorizarea riscurilor și a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea 

riscurilor. 

Definirea riscului 

Conform definiției date de Standardele Internaţionale de Audit: 

 Riscul reprezintă posibilitatea apariţiei unui eveniment care va avea impact asupra atingerii 

obiectivelor organizaţiei.  

Conform definiției date de Comisia Europeană: 

 Riscul reprezintă “orice eveniment care se poate produce şi care poate avea un impact 

considerabil asupra atingerii obiectivelor operaţionale, strategice şi politice ale CE. 

Oportunităţile pierdute sunt de asemenea considerate riscuri”.  

 Oportunităţile pierdute sunt riscuri legate de dezvoltarea şi modernizarea unei organizaţii şi a 

activităţilor acesteia (ex: adaptarea la circumstanţe noi). 

Ce este riscul? 

Riscul reprezintă orice potenţial eveniment sau acţiune care: 

 în toate cazurile are consecinţe negative? 

 poate fi acceptat la nivelul unei structuri? 

 afectează semnificativ atingerea obiectivelor unei structuri/organizaţii? 

Conform definiției riscului economic dată de Niță Dobrota în "Dictionarul de economie", 

acesta reprezintă un “eveniment sau proces nesigur și probabil care poate cauza o pagubă, o 

pierdere într-o activitate, operațiune sau acțiune economică”. Așadar, riscul economic se deosebește 

de incertitudine prin faptul că aceea că riscul economic se caracterizează prin posibilitatea descrierii 

unei legi (reguli) de probabilitate pentru rezultatele scontate, ca și prin cunoașterea acestei legi de 

către cei interesați. 

Caracteristicile riscului. Un risc se caracterizează prin următoarele: 

 este incert din punct de vedere al apariţiei (nu se știe cu siguranță dacă se va manifesta), 

 Materialitate/efect (afectează obiectivul/obiectivele entității, are un impact asupra 

obiectivului), 

 nu se cunoaşte data exactă a manifestării, 

 nu se pot cuantifica cu precizie consecinţele şi nivelul acestora, în caz de manifestare, 

 Riscul este ”incertitudinea care contează”, 

 Riscul ”conectează incertitudinea cu obiectivele”, 

 Riscul este un eveniment (pozitiv sau negativ). 
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Termeni chei în managementul riscului: 

Impact: consecinţele/efectele în caz de manifestare a riscului/oportunităţii. 

Probabilitate: o măsură a posibilităţii/frecvenţei de apariţie a riscului, determinată 

apreciativ sau prin cuantificare. 

Apetitul la risc/Toleranță la risc: „cantitatea” de risc pe care o organizaţie este dispusă să o 

accepte sau la care este dispusă să se expună la un moment dat. 

Risc inerent (brut): riscul care există în mod natural în orice activitate (riscul care există 

înainte de a se lua o măsură de reducere a lui). 

Risc rezidual (net): riscul care rămâne după tratarea lui (după punerea în practică a 

măsurilor de diminuare/gestionare a riscului). 

Profil de risc: descrierea unui ansamblu de riscuri. 

Categorii de riscuri
29

: 

1.Riscuri economice – sunt determinate de incertitudinea evoluției pieței, 

2.Riscuri comerciale – provin din relațiile cu partenerii de schimburi comerciale, 

3.Riscuri tehnologice – rezultate din schimbarea bruscă a procedeelor de fabricare datorită 

evoluției rapide a progresului tehnic. 

4.Riscuri financiare – reprezintă pierderile monetare ce afectează patrimoniul sau 

rezultatele, 

5.Riscuri strategice – care își pot avea originea în:  

 - schimbarea raportului de forțe în interiorul sectorului de activitate, 

 - “războiul” prețurilor, 

 - practicile notariale. 

6.Riscuri politice și administrative – se produc datorită acțiunii forțelor care afectează 

mecanismele de funcționare a macrosistemului national sau international, 

7.Riscuri accidentale – sunt determinate de calamități natural sau alte cauze de forte majoră. 

Atitudini față de orice risc
30

: 

 Impulsiv (pripit), concretizat prin subestimarea posibilităților de eșec, 

 Prudent-exagerat și ezitant, caracterizat prin supraestimarea posibilităților de eșec, 

 Realis-lucid, care se bazează pe o estimare realtiv obiectivă a raportului real dintre 

probabilitatea reușitei și cea a pierderi. 

                                                           
29 https://www.slideshare.net/adinaromanescu/riscul-in-afaceri-4264028 
30 Idem 29 
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 Eliminarea riscurilor – reprezintă acțiunea asupra surselor potențiale de riscuri. Se poate 

avea în vedere reducerea expunerii la risucri, mai ales în materie de stocare, de siguranță a 

muncii etc. 

 Acoperirea riscurilor – dacă acțiunea asupra cauzelor este insuficientă, trebuie avută în 

vedere acoperirea riscurilor, ținând cont de faptul că orice acoperire este, simultan, parțială 

datorită privilegiilor sau clauzelor limitative și costisitoare, primele și finanțările 

compensatorii fiind ajustate în funcție de vulnerabilitate. 

 Acceptarea (asumarea) riscurilor – se face atunci când întreprinderea decide să fie propriul 

său asigutator. Această tehnică se utilizează în cazul riscurilor de mică importanță și care pot 

fi introduce în buget datorită frecvenței mari de repetare. 

 

Asumarea riscurilor în mod inteligent
31

 

Asumarea riscurilor este parte integrantă din afaceri și viață, dar foarte puține persoane știu 

cum să managerieze acest lucru așa cum trebuie. Cuvântul risc are o ușoară conotație negativă, 

implică pericol, tensiune și pierderi posibile. Dar riscul are de asemeni și o latură pozitivă, șansa de a 

avea un câștig mare. Toate riscurile nu sunt totuși egale. Unele riscuri sunt pur și simplu prostești și 

nu ar trebui să ți le asumi niciodată. Dar chiar și în aceste cazuri, ai de obicei unele beneficii 

emoționale. 

Dar ce se întâmplă cu riscurile inteligente? 

Aceste sunt în mod evident cele în care pozitivul depășește negativul, cel puțin în cazul 

probabilităților. Și nu vei găsi prea multe astfel de riscuri în cazinouri, de exemplu. 

 

Acum cu toții știm că în general este o idee proastă să îți asumi un risc, în cazul în care 

rezultatul este negativ și potențialul de creștere este foarte limitat. Dar este la fel de stupid să 

ratezi un risc inteligent, de la care te aștepți la rezultate pozitive și unde dezavantajul potențial este 

foarte limitat. Cel mai inteligent risc este cel în care dezavantajul potențial este limitat, dar 

potențialul de creștere este practic nelimitat. Acestea sunt riscuri ce merită să ți le asumi. 

Iată câteva exemple de riscuri inteligente: 

– a cere cuiva o întâlnire (scenariul cel mai pesimist - o respingere; scenariul cel mai bun – 

o relație cu sufletul pereche), 

                                                           
31 http://www.opr.ro/articole/asumarea-riscurilor-in-mod-inteligent 
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– a cere o mărire de salariu, o promovare (scenariul cel mai pesimist – vei fi refuzat; 

scenariul cel mai bun – o promovare sau o mărire permanentă), 

– a începe un blog (scenariul cel mai pesimist – îți vei irosi câteva ore din timpul tău; 

scenariul cel mai bun – îți vei schimba viața și lumea în mai bine), 

– a te alătura unui nou club (scenariul cel mai pesimist – vei irosi ceva timp și apoi vei 

renunța; scenariul cel mai bun – prieteni pe viață și multe alte beneficii). 

Cheia asumării unor riscuri inteligente este să privești cu mult înainte. Pe o perioadă mare de 

timp și cele mai mici schimbări pe care le faci azi, pot crea schimbări imense pe termen lung. Și 

decizia de a nu face nimic azi, înseamnă că îți negi beneficiile pe termen lung. A nu face nimic nu 

este un lucru neutru. Este mult, mult mai negativ decât atât. Acesta este unul dintre motivele pentru 

care trebuie să instalezi obiceiuri bune. Pe termen scurt este o luptă dureroasă. Trebuie să te 

confrunți mereu cu dezamăgirea. Dar rezultatele pe termen lung sunt extraordinare. Este uimitor ce 

diferențe pe termen lung poate produce o mică schimbare făcută azi. Doar un pic mai multă auto-

disciplină, un pic mai mult curaj, mai multă persistență, mai mult entuziasm, toate acestea pot 

produce câștiguri mari pe termen lung. 

Nu renunța în timpul perioadei anoste – perioada anostă este cea mai grea, deoarece 

muncești foarte mult și ai puține rezultate. Poate că lucrezi la abilitățile tale și ai puține rezultate. 

Poate că lucrezi la abilitățile tale sociale, dar nu reusești să ai o întâlnire decentă. Poate că lucrezi 

la abilitățile tale cu computerul, dar nu reusești nici măcar să îți faci un site web. Poate că începi o 

nouă afacere, dar nu reușești să faci nimic așa cum trebuie. Așa este viața. Acordă-ți permisiunea de 

a munci mult și a avea puține rezultate, atât timp cât păstrezi în mod inteligent o perspectivă 

pozitivă pe termen lung. 

Dragostea este mult mai puternică decât frica. Poți depăși astfel frica de a risca, prin a te 

adânci și mai mult în ceea ce iubești să faci. Gândul de a-ți asuma un risc va produce excitare în loc 

de anxietate. 

Găsește un risc inteligent pe care poți să îl iei azi. Cel mai probabil nu vei reuși. Dar dacă vei 

reuși? 

Sărbătorește în ambele cazuri, deoarece indiferent de rezultat, vei caștiga curaj doar prin a 

face această încercare. 
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Etapa a V-a: Monitorizarea implementării afacerii

32
.  

Ținând cont de faptul că orizontul de timp, care este vizat în cadrul unui plan de afacere, 

poate acoperi mai mulți ani, iar dinamica vieții economice înregistrează schimbări semnificative la 

intervale mult mai scurte, este necesara revizuirea periodică a acestuia, pentru punerea de acord cu 

noile realități. Se apreciază de către specialiști că periodicitatea revizuirilor planului de afaceri 

trebuie să fie semestrială sau, cel mai rar, anuală. Principalele elemente care se recomandă să fie 

avute în vedere în revizuirea și monitorizarea planurilor de afaceri sunt: 

 revizuirile și actualizările se pot referi la o problemă generală, cauzată de o schimbare 

semnificativă a mediului sau atunci când o etapă importantă a proiectului a fost depașită; 

 în unele situații, planul de afacere trebuie actualizat și adaptat diferitelor situații sau 

diverșilor interlocutori (prezentări la expoziții, conducători ai unor delegații străine interesați 

într-un parteneriat, faze diferite ale unui proces de negociere etc.). Revizuirea în astfel de 

situații vizează proiecțiile financiare, previziunile pentru anul în curs cu rezultatele 

actualizate, "amendarea" proiectelor comerciale în funcție de rezultatele curente, etc.; 

 planul de afacere, din punct de vedere al orizontului de timp, trebuie actualizat "glisant", el 

trebuind să fie un plan "perpetuu", după fiecare perioadă epuizată fiind necesară adăugarea 

alteia de lungime egală; 

 monitorizarea planului de afacere se realizează: 

- intern, atunci când planul este de uz intern; 

- extern, atunci când planul a servit, de exemplu, pentru obținerea unei finanțări din partea unei 

bănci; 

 ca rol managerial, monitorizarea derulării planului reprezintă un procedeu de măsurare și 

comparare a obiectivelor cu arealitatea constatată; 

 funcțiile monitorizării planului de afacere sunt: de constatare; de prevedere; de evaluare și 

diagnosticare; de reglare; educativă; 

 în cazul planurilor externe, predomină funcția constatativă; 

 în funcție de orizontul de timp vizat, prin acțiunile de monitorizare, controlul poate fi: 

prospectiv – strategic,preventiv, concomitent (operativ-curent), post-faptic. 

În cadrul controlului strategic se asigură concordanța dintre obiectivele strategice ale firmei 

și resursele potențiale. Controlul concomitent se exercită odată cu derularea operațiunilor supuse 

controlului, în scopul asigurării concordanței între acțiunile care se realizează și parametrii 

                                                           
32 http://www.rasfoiesc.com/business/management/PLANUL-DE-AFACERI-CA-INSTRUMEN21.php 
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programați pentru perioada respectivă, pentru semnalarea, către manageri, a abaterilor, pe cât 

posibil, înainte de a se produce, pentru prevenirea acțiunilor ineficiente. Controlul post-faptic 

vizează perioade încheiate și are ca scop constatarea abaterilor de la program, cât și măsuri pentru 

reglarea și perfecționarea activității; 

 în funcție de obiectivele finale urmărite, monitorizarea activității firmei se realizează sub 

două forme: controlul de fond și controlul de gestiune. 

Rezolvarea situațiilor neprevăzute: 

- situațiile neprevăzute (dar nu și obligatoriu neașteptate) pot afecta pozitiv sau negativ 

derularea unei afaceri. Planul de afacere, prin evaluarea riscurilor, a realizat proiecția 

performanțelor prin "înglobarea" acestora în dimensionarea indicatorilor; multe dintre ele nu 

sunt previzibile, astfel încât planul trebuie actualizat prin "noi scenarii". 

- exemple de situații neprevăzute: modificări ale regimului de impozitare; modificări în 

sistemul acordării diferitelor facilități; reglementări noi în sistemele tarifelor vamale; 

schimbări în sistemele de salarizare; greve; dezastre naturale etc.; 

- în urma apariției unor situații neprevăzute, este necesară verificarea realismului obiectivelor 

inițiale, rezultat al evaluării consecințelor situațiilor neprevăzute; 

- în funcție de consecințele situației neprevăzute, trebuie evaluată eventualitatea elaborării 

unei noi strategii sau chiar a unui nou plan. 

Revizuirea planului de afacere presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- verificarea valabilității obiectivelor și eventuala lor revizuire; 

- stabilirea valabilității opțiunilor; 

- evaluarea efectelor asupra volumului resurselor disponibile realizării planului; 

- elaborarea de scenarii cu toate modificările și testele privind capacitatea de reacție a firmei; 

- verificarea valabilității sarcinilor, măsurilor și responsabilităților, cu eventuala lor revizuire; 

- aducerea la cunoștința personalului implicat a tuturor modificărilor operate în cadrul 

planului. 

 

Partea a 3-a. DEZVOLTAREA BUSINESS-ULUI. OBȚINEREA DE REZULTATE CU AJUTORUL ECHIPEI. 

Conținut tematic de parcurs pentru Nivelul 1 – studii primare/gimnaziale și Nivelul 2 – studii 

superioare 

 
Angajat sau angajatori? Munca în echipă sau individual?  
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În cele mai multe cazuri, la interviurile de angajare, angajatorii solicită candidaților abilități 

de muncă în echipă. Indiferent dacă postul pentru care aplică candidatul presupune cu adevărat 

lucrulul în echipă zilnic sau lucrul individual, scopul este același, respectiv aportul candidatului la 

realizarea obiectivelor organizației. 

Chiar dacă vei putea crede că te descurci şi fără ajutorul celorlalţi, vei observa că poate ei nu 

se vor descurca fără ajutorul tău. Tu eşti o piesă importantă din marele puzzle şi munca ta 

reprezintă la fel de mult pentru companie ca şi munca celorlalți colegi ai tăi. Dacă fiecare persoană 

îşi va stabili nişte obiective personale şi profesionale suficient de clare, lucrul în echipă nu va mai 

părea atât de greu.
33

 

Cu toate acestea, uneori este inutil să insiști să lucrezi într-o companie doar de dragul de a 

lucra în echipă, însă tu să îți dorești libertate de decizie și de exprimare a creativității. Sunt o 

mulțime de persoane care dau un randament maxim atunci când lucrează individual, iar lipsa 

locurilor de muncă face ca antreprenoriatul să devină o alternativă excelentă, chiar dacă presupune 

o doză mare de curaj, încredere în forțele proprii și un plan bine pus la punct.
34

 

Ce este echipa? O echipă este un număr redus de persoane reunite pentru atingerea unor 

scopuri comune, care le țin unite și responsabile unele față de altele
35

. Echipele au nevoie de calități 

complementare pentru a-și realiza obiectivele, cooperare și flexibilitate din partea membrilor. 

Echipa mai poate fi definită și ca “persoane muncind împreună în grup pentru a realiza ceva”, 

definiție care stabiliește în mod clar faptul că echipa are un scop bine definit. 

O altă definiție a acestui termen este cea conform căreia echipa reprezintă “un număr 

restrâns de persoane cu abilităţi complementare care urmăresc un scop, obiective de realizat şi o 

abordare comună, pentru care se consideră reciproc responsabile”
36

. 

Această definiție identifică o serie de caracteristici importante ale echipei, respectiv: aceata 

are un număr mic de persoane; persoane ce dețin abilităţi complementare – aceasta sugerează 

stabilirea dinainte a persoanelor care vor face parte din echipă; care urmăresc un scop comun – 

motivul de ansamblu care aduce laolaltă aceste persoane; și obiective comune de realizat – acestea 

aşteaptă anumite rezultate în urma activităţilor lor; precum și o abordare comună – o modalitate de 

lucru acceptată de toţi; acestea considerându-se reciproc responsabile – responsabilitate comună. 

                                                           
33 https://cristinastoian.wordpress.com/2013/12/26/angajat-sau-antreprenor-munca-in-echipa-sau-individual/ 
34 Idem 30 
35 Katzenbach Jon R, Douglas K. Smith, “The Wisdom of Teams: Creating the High Performance Organization”, New York, Harper 
Business, 1993 
36 Idem 32 
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Munca în echipă reprezintă capacitatea indivizilor de a munci împreună pentru a realiza o 

idee comună sau mai bine zis, reprezintă capacitatea acestora de a direcţiona realizările individuale 

spre obiectivele organizaţionale sau sursa ce le permite idivizilor obişnuiţi să atingă rezultate 

neobişnuite. 

Cu toate că există multiple beneficii ale muncii în echipă, aceasta nu reprezintă punctul forte 

al tuturor. Dar dacă este realizată bine, munca în echipă poate aduce rezultate excelente. 

Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie ca toți membrii echipei să înțeleagă că 

munca în echipă nu înseamnă delegarea atribuțiilor către unul sau doi dintre membri, iar restul să 

culeagă beneficiile, rezultatele și laudele. Acest mod de lucru în echipă va conduce la nemulțumiri și 

conflicte în cadrul echipei. Pentru a preîntmpina acest scenariu și pentru a obține rezultate cât mai 

bune, încă de la început, trebuie stabilite clar rolul și sarcinile fiecărui membru al echipei, ținând 

cont de competențele și abilitățile fiecăruia. Iar ulterior, pe perioada desfășurării 

activității/proiectului în echipă este imperios necesar ca toți membrii să comunice foarte bine, 

eventualele nemulțumiri care pot apărea putând fi rezolvate prin comunicare. 

Așadar, munca în echipă în atreprenoriat nu ar trebui să ne sperie antreprenorii, ci să o 

punem în practică ori de câte ori are prilejul, deoarece comportă o serie de avantaje precum: 

1.Realizarea activității/proiectului mult mai repede decât dacă ar realiza-o de unul singur. 

2.Obținerea de rezultate mult mai bune decât cele obținute în mod individual, deoarece 

implicarea mai multor indivizi (mai mulți ochi și mai multe păreri) presupune diversificare și alegerea 

celei mai bune idei. 

3.Având în vedere faptul că echipa va fi formată din angajați cu diferite grade de vechime și 

experiență, membrii echipei care sunt începători vor avea posibilitatea să acumuleze cunoștinte și 

informații noi de la cei experimentați. 

4.O echipă nu va funcționa corespunzător fără un șef, astfel ceilalți membrii ai echipei vor 

avea posibilitatea să acumuleze din experiența de lider a acestuia.  

5.Membrii echipei vor deprinde și își vor dezvolta abilitatea de a ajuta și de a fi ajutați. În 

realizarea unui proiect/unei sarcini în echipă, membrii acesteia au nevoie de ajutor reciproc, 

deoarece fără comunicare și ajutor rezultatele echipei vor fi sortite eșecului. 

6.Un alt avantaj al muncii în echipă îl reprezintă dezvoltarea competitivității membrilor din 

echipă. Chiar dacă aceștia au un scop comun, niciunul dintre ei nu va dori să fie mai prejos decât 

ceilalți, motiv pentru care va face tot posibilul să se descurce cât mai bine cu sarcinile pe care le-a 

primit. 
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7.Prin munca în echipă membrii acesteia au posibilitatea de a se face remarcați de 

conducerea organizației/antreprenorului, prin contribuțiile/realizările/ideile individuale ale 

acestora, motiv pentru care munca în echipă oferă oportunitatea promovării membrilor din echipă. 

VIAŢA UNEI ECHIPE 

Echipele pot fi analizate în modalităţi diferite. Însă, o modalitate foarte utilă este aceea în 

care să cosiderăm că echipa are propria viaţă. În mod similar în care noi ca indivizi parcurgem o serie 

de etape în viața noastră, tot aşa și echipele traversează/urmează şi ele o serie de etape în ciclul de 

viață al echipei. Dacă antrenorul înțelege și este conștient de aceste etape, atunci organizrea echipei 

va fi ușor de realizat, iar scopurile și obiectivele facil de atins.  

PERSOANELE DIN ECHIPĂ 

În mod frecvent, atunci când este plănuită munca în echipă, concentrarea este îndreptată 

asupra sarcinii şi mai puțin asupra persoanelor implicate. Acest lucru se întâmplă pentru că este mai 

ușor să organizezi o sarcină decât să conduci o echipă, tocmai pentru că persoanele sunt diferite în 

comportament, caracteristici personale, nivel de educație și experiență, stilurile de gândire etc. 

De aceea, antreprenorul trebuie să țină cont de toate aceste aspecte ale persoanelor care vor 

lucra în cadrul echipei pentru realizarea activității/proiectului și să traseze încă de la început și clar 

rolul fiecărui membru al echipei. 

Importanța rolurilor în cadrul echipei a fost studiată pentru prima dată de Dr Meredith Belbin 

timp de 9 ani, timp în care a monitorizat și evaluat comportamentul, personalitatea şi stilurile de 

gândire ale unei echipe din cadrul centrului Henley Management din Marea Britanie. După această 

perioadă de exerciții Belbin a publicat pentru prima dată teoria rolulurilor în cadrul echipei în anul 

1981. 

Potrivit lui Belbil rolul reprezintă “tendinţa specifică unei persoane de a se comporta, 

contribui şi interacţiona cu cei din jur”
37

.  

Teoria lui Belbin cuprinde nouă astfel de roluri reprezentând combinaţii unice de aspecte 

comportamentale pozitive şi negative. În practică, o persoană este capabilă să abordeze două, trei 

sau chiar patru roluri preferate, principale. Aceeaşi persoană poate deţine câteva roluri secundare, 

pe care să le abordeze atunci când situaţia o cere şi un număr de roluri pentru care nu este potrivită, 

pe care de fapt trebuie să le evite. Distribuţia acestor roluri derivă din profilul personal ce se 

realizează prin captarea prin mijloace specifice a percepţiei proprii şi a percepţiei observatorilor 

                                                           
37 http://www.rosscon.ro/teoria-rolurilor-de-echipa-belbin-si-aplicarea-sa-in-practica/ 
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(colegi, manager, subordonaţi, colaboratori, clienţi, etc.) asupra comportamentului persoanei 

respective.
38

 

În plus faţă de profilul personal se poate realiza şi un profil al postului deţinut de persoana 

respectivă. Multitudinea de informaţii obţinute la nivel individual, al posturilor şi al întregii echipe 

fac din teoria rolurilor de echipă un instrument excelent de evaluare individuală, management a 

dezvoltării personale, construire şi dezvoltare a echipei, conducere a echipei, selecţie a candidaţilor 

pentru un anumit post, educaţie managerială.
39

 

 

Aplicarea Teoriei Rolurilor de Echipă
40

 

Teoria rolurilor de echipă şi instrumentele aferente pot fi însuşite cu ajutorul unor programe 

de instruire şi consultanţă ce au rolul de a asigura transferul de cunoştinţe către participanţi şi de a 

facilita aplicarea conceptelor teoretice în practică. Aceste programe se adresează următoarelor 

categorii de personal: 

- membrii echipelor tinere care doresc să se cunoască mai bine şi să îmbunătăţească modul în 

care lucreză împreună; 

- membrii echipelor de proiect sau echipelor interdepartamentale; 

- membrii echipelor departamentale, formate din angajaţii care lucrează în acelaşi 

departament; 

- membrii echipelor de conducere, formate din managerii funcţionali; 

- toţi angajaţii unei companii de dimensiuni mici sau medii. 

Rolul programului de instruire este de a implica participanţii în: 

- familiarizarea cu conceptul rolurilor de echipă şi cu informaţiile ce sunt furnizate de 

instrumentele adiacente; 

- înţelegerea profilului individual al rolurilor de echipă prin prisma percepţiei proprii şi a 

percepţiei observatorilor; 

- comunicarea acestei informaţii colegilor de echipă, furnizarea şi primirea de feedback; 

- stabilirea de direcţii de dezvoltare personală; 

- testarea şi aplicarea în practică a tehnicilor de construire şi dezvoltare a echipei 

recomandate de către Meredith Belbin; 

                                                           
38 Idem 37 
39 Idem 37 
40 Idem 37 
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- analiza echilibrului echipei participante prin prisma rolurilor de echipă şi discutarea 

modalităţilor de îmbunătăţire a performanţei echipei. 

Programul de instruire poate fi complementat de activităţi de consultanţă care să susţină 

aplicarea în practică a conceptelor învăţate, să faciliteze utilizarea activă a informaţiilor derivate 

din evaluările individuale, să sprijine deciziile de dezvoltare personală şi a echipelor şi să asigure 

persoanele implicate că exploatează corect tehnicile de îmbunătăţire a performanţei echipei. 

Activităţile de consultanţă contribuie de asemenea la corectarea eventualelor devieri şi aplicări 

greşite a informaţiile despre rolurile de echipă şi consolidează încrederea participanţilor în 

conceptele şi instrumentele utilizate. 

Analizând comportamentul membrilor și performanța echipei, s-a constatat că acest concept 

al rolurilor în echipă poate duce la îmbunătățiri considerabile: 

- În cazul realizărilor inferioare este nevoie de un bun coordonator sau un finalizator. 

- Pentru conflicte este necesar un coechipier sau un coordonator puternic. 

- Performanțele mediocre pot fi îmbunătățite cu ajutorul unui investigator de resurse, 

inovator sau formator. 

- Echipele predispuse erorilor au nevoie de un monitor - evaluator. 

Roluri diferite sunt utile în circumstanțe diferite: 

- Membrii noi în echipă au nevoie de un bun formator. 

- Situațiile competitive au nevoie de un inovator cu idei bune. 

- În situațiile de risc este nevoie de un bun evaluator. 

Prin urmare, analiza echipei trebuie să includă atât rolurile membrilor, cât și aptitudinile 

necesare în echipă. 

Promovarea lucrului în echipă în cadrul unei afaceri este extrem de important în maximizarea 

șanselor de reușită ale afacerii, aceasta reprezentând capacitatea şi dorinţa antreprenorului de a 

coopera cu alţii în cadrul unei echipe, precum și capacitatea acestuia de a învăţa alte persoane să 

lucreze în echipă pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de afacere. 

Munca în echipă – motorul succesului
41

. Este cunoscut faptul că, aproape în orice tip de 

activitate reușita este, de cele mai multe ori, dată de rodul efortului comun, al muncii în echipă. 

Reușitele sau înfrângerile nu se datorează în exclusivitate nici șefului, nici subalternilor, ci sunt 

rezultatul ambelor părți. Realitatea ne demonstrează că nu e suficient ca un grup profesional să fie 

format din personalități puternice, competente și cu experiență. Dacă între acestea nu există 

                                                           
41 http://www.munca.ro/articole/?idarticol=117 



              

         

 

 
www.interregrobg.eu 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 

R
O

M
A

N
IA

N

FO
R

QUALITY

 MOVEMENT

CM
compatibilități, înțelegere reciprocă, viziuni și motivații comune centrate pe acceptarea scopului 

propus, solidaritate și camaraderie, nu se pot obține rezultate meritorii. Valorificarea potențialului 

de munca al fiecăruia, evoluția în cariera profesională nu se îndeplinesc fără a lucra și a respecta 

cerințele formării și menținerii spiritului de echipă. La această stare care potențează calitatea și 

randamentul muncii fiecăruia se ajunge numai atunci când oamenii înțeleg că întregul nu este egal cu 

suma părților, ci cu ceva mai mult, care se naște din interacțiunea cu grupul, din armonia relațiilor 

interpersonale, din identificarea oamenilor cu valorile și scopurile grupului. A lucra într-un grup 

dezbinat în care certurile și neînțelegerile sunt frecvente, orgoliile și antipatiile, atitudinile de 

izolare, de desconsiderare sau indiferență predominante, în care fiecare încearcă pe cont propriu să-

și rezolve problemele, în care denigrarea celuilalt este practicată în mod curent, este fără îndoială 

un obstacol serios pentru a munci cu plăcere. Pentru a nu se ajunge la această situație, fiecare 

trebuie să contribuie la transformarea unui număr de oameni ce muncesc la un loc, într-un grup 

omogen și funcțional. 

Într-o adevarată echipă este nevoie de promovarea unor reguli de genul: 

1. Respectați-vă colegii, tratați-i așa cum ați vrea să fiți voi tratați, ca pe oameni capabili, cu 

calități frumoase, cu trebuințe, aspirații și scopuri la fel de legitime ca ale voastre. 

2. Lucrați bine și intens, urmăriți să aveți performanțe nu pentru a-i surclasa pe colegi, a le 

dovedi că sunteți mai inteligent și mai priceput decât ei, sau pentru a demonstra șefului că sunteți 

mai valoros decât oricine, ci din înțelegerea necesităților muncii, a nevoii de a îndeplini bine 

îndatoririle de serviciu. 

3. Comunicați curent, informați-vă reciproc, consultați-vă cu ceilalți, ajutați-vă în procesul 

pregătirii și derulării unei acțiuni; în caz de succes, bucurați-vă împreună, în caz de eșec, păstrați-vă 

calmul și luciditatea, nu vă învinuiți unul pe altul; căutați împreună cauzele eșecului și reluați de la 

capăt și cu încredere, acțiunea inițială. 

4. Nu transformați divergențele de opinii și soluții în motive de ceartă sau acuze. Priviți-le ca 

pe ceva firesc, cautați să sesizați elementele comune, aveți tăria de a recunoaște și a aprecia 

deschis ideea celuilalt atunci când este mai bună. 

5. Evitați denigrarea și calomnia, nu comentați negativ diverși colegi și nu formați grupulețe 

care să dezbine echipa. 

6. Ajutați-vă și cooperați activ. Acceptați ideea că astfel vă completați reciproc nu din 

compasiune, ci pentru a acoperi sau substiui nepriceperea celuilalt, ci pentru reușita acțiunii, pentru 

îndeplinirea activităților organizației. 
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7. Indiferent de valoare și experiența, de aport personal la realizările grupului nu vă dați aere 

de superioritate, evitați aroganța și trufia, ci promovați lauda sinceră și indemnul prietenesc. 

8. Apreciați cu franchețe și onestitate rezultatul muncii colegilor, nu le subapreciați 

inițiativele și strădaniile de a obține performanțe. Discutați pe marginea lor, învățați din experiența 

celorlalți, cereți-le ajutorul atunci când aveți nevoie. 

9. Nu-i învinuiți pe alții pentru greșelile personale. Asumați-le, recunoașteți deschis în ce 

constă vina voastră, acest lucru va consolida imaginea voastră în ochii colegilor. 

10. Dezvoltați și consolidați sentimentul de prietenie, împărtășiți din trăirile, frământările și 

satisfacția voastră, abordați cu tact și discreție și problemele care depășesc cadrul profesional. 

  

 Pentru a evalua performanța echipei, prezentăm mai jos un model de fișă de evaluare. 

 
FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ 

Niveluri de performanţă 

 Nivel Performanţă Descriere 

1. Remarcabil 
 

Depăşeşte cu mult aşteptările. Performanţe excepţionale. Are 
un impact semnificativ asupra performanţelor companiei. 

2. Excelent 
 

Depăşeşte în mod constant aşteptările şi joacă un rol 
important în succesul companiei. 

3. Peste medie 
 

Depăşeşte frecvent aşteptările şi demonstrează abilitatea de 
a depăşi standardele. 

4. Competent 
 

Atinge în mod constant aşteptările şi depăşeşte periodic 
rezultatele aşteptate. 

5. Necesită dezvoltare 
 

Necesită dezvoltare pentru a atinge nivelul "competent". 
Poate fi cazul unui începător pe funxcţia respectivă. 

6. Nesatisfăcător 
 

Performanţele se situează pe minimum de aşteptări şi cereri. 
Se cer acţiuni corective. îmbunătăţirea este esenţială. 
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ANEXA – Model Plan de afaceri 

1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE  

1.1. Numele firmei:   

1.2. Activitatea principală a societăţii sau codul CAEN aferent:  

1.3. Activitatea Codului CAEN pe care se încadrează în una din cele 4 categorii: 

 

 

1.4. Natura capitalului social:  

Natura capitalului social (%) Privat 

Român/Bulgar  

Străin  

 

   1.5. Adresă, telefon/fax, e-mail:  

    

 

   1.6. Persoană de contact:  

   6. Asociaţi, acţionari principali:  

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social % 

   

   

   

 

2. VIZIUNE, STRATEGIE  

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:  

A. Care este esenţa afacerii? Ce și cum anume va genera bani şi profit?  

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN vizat de afacere, factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: 

localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.). 

Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

Producție    

Programare IT cod CAEN 6201  

Industrii creative – fără cod CAEN 6201  

Servicii  

Comerț și alte activități  
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- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor; 
- identificarea misiunii întreprinderii; 
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung. 
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B. Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!   

 

 

 

 

 

C. Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice, 

cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în 

domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, 

flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoatră. Se vor detalia minim trei 

aspecte pentru fiecare secţiune SWOT. (Puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari) 

 

Obiective  UM 2018 2019 2020 

Cifra de afaceri LEI    

Profit   LEI    

Număr de salariaţi Număr persoane    
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D1. Activităţi necesare implementarii proiectului (de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial prin 

achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, 

mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare personal 

suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, 

materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc); 
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D2. Durata de implementare a proiectului calculată între data elaborării planului de afaceri sau data 

obținerii finanțării externe (dacă este cazul) şi data estimativă de începere a activităţii. 
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3.  RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ 

Management, Resurse umane 

Management:  

Nume şi prenume şi 

vârsta 

Funcţia în societate şi 

principalele 

responsabilităţi pe scurt 

Experienţa în 

domeniu 

Studii/Specializări cu 

impact asupra afacerii 

propuse 

    

    

    

 

Reprezentant legal: 

Nume și prenume              M/F        vârsta  

   

 

Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.  
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Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa personalului din companie 

va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei (dacă este cazul). Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, 

responsabilităţile, calificările şi expertiza personalului relevant pentru derularea în condiţii optime a 

activităţii firmei. 

 

 

Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)? Descrieţi dacă 

există un compartiment/persoană cu specializare în acest domeniu sau se va apela la o firmă care să 

asigure acest tip de serviciu. 

 

 

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului: 

 

Total  
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4.   PREZENTAREA PROIECTULUI 

 4.1 Descrierea proiectului de investiţii  

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului 

de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru 

realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie 

echipamente specifice activităţii). Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile 

firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza 

proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare a acestuia. Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se 

solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate. Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost 

pentru care solicitati finantare. 
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 4.2 Locaţie proiect/plan de afaceri 

Locul implementării proiectului:  

Țara:   

 

Județ/Localitate/Regiunea  

    

Adresa 

  

 În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa 

se va preciza doar localitatea. 

Urban / rural  

 

 

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi 

principalii parametrii estimati (suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc). 
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 Dimensionare valoare de investiţie 

4.3 Dimensionare valoare de investiţie  

Nr.  

Crt. 

Element de investiţie 

/ Cheltuieli 

operationale 

Denumire Număr 

Bucăţi 

Valoarea totală 

fara TVA - lei 

Valoarea 

TVA 

nedeductibil 

Valoarea 

TVA 

deductibil 

Valoare 

eligibila  

ACTIVE CORPORALE 1 

 1 Echipamente 

tehnologice, inclusiv 

echipamente IT  

      

2 Autoutilitare și 

autovehicule cu 

destinație specială 

      

3 Mobilier, aparatură 

birotică şi sisteme de 

protecţie a valorilor 

umane şi materiale 

      

4 Instalaţii/echipamente 

specifice în scopul 

obţinerii unei 

economii de energie 

      

5 Instalaţii de încălzire 

sau climatizare 

      

6 Alte active corporale 

 

      

 SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1     

ACTIVE CORPORALE 2 

7 Spaţii de lucru, spaţii 

de producţie şi spaţii 

pentru prestări servicii 

şi comerţ 

      

8 Autoturisme, 

autobuze, microbuze, 

biciclete, mopede, 
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motociclete, Kart, 

ATV, rulote cu sau 

fără motor, 

elevatoare, 

încărcătoare, remorci 

și semiremorci, 

platforme, izoterme și 

frigorifice, doc 

plutitor, șalupe 

maritime pentru 

călători, ambarcaţii 

fluviale de agrement, 

aparate de zbor, 

9 Alte active corporale 

 

      

 SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2     

 SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE     

ACTIVE NECORPORALE 

10 Salarii, utilități, chirii,        

11 Pagină web pentru 

prezentarea și 

promovarea activităţii 

inclusive cheltuieli de 

promovare on-line si 

cheltuieli înregistrare 

fără hosting. 

      

12 brevete de inventie, 

francize, etichetare 

ecologică 

      

13 Cursuri de dezvoltare 

a abilităţilor 

antreprenoriale 
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14 Software-uri necesare 

desfăşurării activităţii, 

inclusiv licenţe și 

software pentru 

comerţul on-line 

      

15 Comisionul de 

garantare datorat 

FNGCIMM 

      

16 Alte active 

necorporale 

 

      

 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE     

 TOTAL GENERAL     

 

 4.4. Plan de finanţare a proiectului  

a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii: 

Sursa de finanţare Fara TVA 

RON / LEVA / EURO % 

Finanțăre nerambursabilă   

Credit bancar    

Aport propriu   

TOTAL valoare de investiţie  100% 

 

 5. ANALIZA PIETEI 

 5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei  

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră in raport cu 

cele oferite de concurenţă).  
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 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu  

 5.2.1. Produsul nou 

Descrierea exactă a produsului/serviciilor:   

- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, 

performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc. 

- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă 

la ce servesc serviciile prestate de dvs. 

- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă 

vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, 

transport, garanţie, reparaţii etc); 
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 5.2.2. Segmentul de piaţă  

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului 

dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-

casnice, birotică, turism etc.). 
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5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, 

naţională, internaţională etc. –cu informații generale dacă sunteţi în posesia lor şi mărimea acesteia (nr. 

de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care 

este modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor? INFORMAȚII GENERALE FĂRĂ EXEMPLE CONCRETE 

 

 

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia 

în ultimii ani şi cea previzibilă) 
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5.2.5. Concurenţi potenţiali   

Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale 

acestora: INFORMAȚII GENERALE FĂRĂ EXEMPLE CONCRETE 

Grupă produse/servicii oferite pieţei Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea 

Produs/serviciu 1  

  

  

Produs/serviciu 2  

  

  

Produs/serviciu 3  

  

  

  

 5.3    Strategia de comercializare 

5.3.1. Politica produsului  

Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului: 

 



              

         

 

 
www.interregrobg.eu 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 

R
O

M
A

N
IA

N

FO
R

QUALITY

 MOVEMENT

CM
5.3.2. Politica de distribuţie 

Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, 

prin agenţi, la comandă, etc.  

 

 

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor. Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: 

publicitate online, lansare oficială, pliante, broşuri): 
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6.  VENITURI ȘI CHELTUIELI 

6.1 Proiecţia venitoruilor și a cheltuielilor aferente activității desfășurate. 

VENITURI 

Produs/Serviciu Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Total venituri anuale       

 CHELTUIELI 

Cheltuili Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Asigurare echipamente       

Promovare       

Echipamente de calcul (laptop, imprimantă etc)       

Software       

Echipamente/utilaje tehnologice       

Comisioane bancare       

Construcții       

Obținere avize/autorizații de funcționare       

Conectare/branșare utilități       

Extindere/asigurare încălzire termică       

Autoutilitară       

Utilități       

Combustibil        

Materiale, materii prime și auxiliare       

Salarii personal       

Uniforme/echipamente de lucru angajați       

Medicina și protecția muncii       

Instruire/formare personală       

Total cheltuieli anuale       

 

 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Venituri - Cheltuieli       

Impozit       

 

 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Profit       
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7. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII POIECTULUI  

Beneficiile aduse de afacere şi modul în care aceasta răspunde nevoilor beneficiarului și ale pieței; ce 

aduce afacerea în plus faţă de situaţia deja existentă. 

 

 


