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INTRODUCERE

Rolul modulului ,, Planul de afacere” este de a familiariza cursantul cu principalul 
document scris şi pregătit de întreprinzător, care proiectează toate elementele relevante interne 
şi externe implicate, de regulă, de înfiinţarea sau dezvoltarea unei afaceri. Statisticile Centrului 
pentru Dezvoltare Economică arată că rata eşecului planurilor de afacere atinge 50% datorită 
faptului că întreprinzătorii nu ştiu cum trebuie întocmit un astfel de plan.

În cadrul modulului sunt punctate în prima parte o serie de aspecte referitoare la importanţa 
acestuia pentru întreprinzător. Există o serie de avantaje importante pentru întreprinzător ce 
derivă din utilizarea unui plan de afacere. Astfel, un plan de afacere:

	 Permite evaluarea unei idei de afaceri şi oferă încredere în capacitatea de a demara 
şi dezvolta respectiva afacere;

	Oferă o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri;
	Ajută la conducerea mai bună a afacerii;
	 Este fundamental în procesul de obţinere a unei finanţări a afacerii 
Totuşi, în ciuda avantajelor oferite, mulţi întreprinzători se feresc să utilizeze un plan 

de afacere, îndeosebi când afacerea nu necesită un capital mare de la început sau atunci 
când aceştia posedă capitalul necesar derulării afacerii. Argumentele aduse sunt diverse – 
de la argumentul că elaborarea planului afacerii este o pierdere de timp, lipsa cunoştinţelor 
necesare întocmirii planului, credinţa că ritmul dezvoltării domeniului afacerii este prea 
rapid pentru planificarea afacerii, până la lipsa de percepţie asupra evoluţiei afacerii. În timp, 
toate aceste « argumente » conduc la costuri suplimentare şi, în consecinţă, la micşorarea 
profitului sau chiar la faliment.

Planul de afacere are marele avantaj că îl determină pe întreprinzător să greşească mai 
degrabă pe hârtie decât în practica afacerilor. Întreprinzătorul poate astfel să descopere multe 
lucruri esenţiale în legătură cu afacerea sa, pe care fie nu le ştia, fie nu ar fi găsit timp să se 
gândească la ele în goana de-a porni afacerea.

Utilitatea planului de afacere este generală dar funcţie de destinatar: proprietarul afacerii, 
manager, salariat, client, furnizor, finanţator, investitor, partener de afacere. Se subliniază 
rolul consultanţei în procesul de elaborare a planului de afacere. În faza de creştere a afacerii, 
consultanţa joacă un rol deosebit de important deoarece identifică noile capacităţi manageriale 
ce ar trebui atrase în cadrul firmei. 

Se aminteşte în cadrul modulului faptul că există o  mare varietate de planuri de afacere 
după destinaţie (scopul pentru care planul de afacere a fost elaborat): există planuri de afaceri 
pentru obţinerea de credite, pentru investiţii, pentru iniţierea unei afaceri etc.

Pentru claritate si unitate în abordare, sunt prezentate atât structura unui plan de afacere 
care vizează iniţierea unei afaceri, cât şi  structura unui plan de afacere care vizează dezvoltarea 
unei afaceri. Se poate spune că deosebirile nu sunt majore. Modul cum se gândeşte o afacere în 
faza de start-up rămâne, evident, în mare parte valabil şi în situaţia în care vorbim de dezvoltarea 
acesteia.

În finalul modului sunt punctate o serie de recomandări referitoare la modul cum se 
prezintă un plan de afacere în faţa potenţialilor investitori. S-ar putea să aveţi o idee de afaceri 
valoroasă, dar să nu puteţi câştiga încrederea finanţatorilor, deoarece nu comunicaţi precis (scris 
şi verbal) ceea ce intenţionaţi să faceţi. Astfel, finanţatorii nu vor susţine afacerea şi nu vă veţi 
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putea folosi de banii lor.
Modalitatea de evaluare a participanţilor la modulul Planul de afacere ia în calcul prezenţa 

cursanţilor la orele de curs, intervenţia acestora în discuţiile referitoare la temele abordate, 
activitatea acestora la diversele aplicaţii, precum şi modul în care aceştia vor fundamenta o 
temă finală, care urmăreşte întocmirea şi susţinerea unui plan de afacere pentru o afacere aflată 
la început (Start-up) sau pentru o afacere care există.
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CAPITOLUL 1   
IMPORTANŢA PLANULUI DE AFACERE  

Planul de afacere este un ghid pentru management, care urmăreşte maximizarea averii 
întreprinzătorilor (proprietarilor firmei). Planul de afacere are marele avantaj că îl determină pe 
întreprinzător să greşească mai degrabă pe hârtie decât în practica afacerilor. Întreprinzătorul 
poate astfel să descopere multe lucruri esenţiale în legătură cu afacerea sa, pe care fie nu le ştia, 
fie nu ar fi găsit timp să se gândească la ele în goana de-a porni afacerea.

1.1 Ce este planul de afacere?

Planul de afacere este un document scris, pregătit de întreprinzător, care proiectează 
toate elementele relevante interne şi externe, de regulă, cerute de înfiinţarea sau dezvoltarea 
unei afaceri.

Planul de afacere este un instrument pentru fundamentarea unei afaceri.

La început a fost ideea  de afacere,

    din idee s-a născut viziunea şi misiunea,

        apoi au fost stabilite obiectivele şi strategia firmei,

           şi în final pentru aplicarea strategiei s-a redactat un plan de afacere.

  Aplicaţie – Ce este planul de afacere?

„Atelierul de Afaceri” este o emisiune care doreşte sa le ofere antreprenorilor resurse pentru 
începerea, dezvoltarea si administrarea afacerii lor, intr-un cadru dinamic si folosind un limbaj uşor 
de înţeles. Emisiunea beneficiază de participarea unor specialişti în domeniu, care împărtăşesc din 
experienţa lor ca antreprenori sau consultanţi. 

Vă rugăm să vizionaţi înregistrarea video, referitoare la o serie de aspecte ce ţin de planul de afaceri: 

• ce trebuie să conţină, 

• cum trebuie redactat, 

• cine trebuie să se ocupe de elaborarea lui,

• la ce trebuie să fim atenţi atunci când lucram la el. 

Sursa: http://www.newschannel.ro

http://www.newschannel.ro/galerii-video/atelierul-de-afaceri-ep-1-cum-facem-un-plan-de-afaceri/
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1.2 Cum poate fi privit planul de afacere?

Pentru a putea înţelege mai bine noţiunea de plan de afacere, se poate face o analogie 
între o hartă rutieră şi acesta. 

Călătorul, care foloseşte o astfel de hartă, îşi propune să ajungă într-un anumit loc, 
folosind mai multe rute posibile, fiecare solicitând un timp şi un cost diferit. 

Analog, întreprinzătorul urmăreşte să înceapă o afacere sau să dezvolte una existentă 
(poziţionarea de start  a călătorului), iar pentru aceasta are nevoie de o serie de strategii (rutele 
pe care le are la îndemână călătorul). [18]

Pentru a-şi atinge scopul, călătorul va trebui să ia câteva decizii importante şi să strângă 
informaţii înainte de a pleca. El trebuie să ia în considerare o serie de factori externi, precum 
starea vremii şi a drumului, diferitele variante de a ajunge la destinaţie, posibilităţile de cazare 
etc., factori care sunt necontrolabili, dar care îi influenţează călătoria. 

Analog, întreprinzătorul, în dorinţa lui de a-şi conduce afacerea cu succes (obţinerea 
de profit, în condiţiile realizării misiunii afacerii), va fi influenţat de mediul economic, juridic, 
tehnic, demografic etc., factori imposibil de controlat.

La factorii externi, de care trebuie să se ţină seamă atunci când se pleacă într-o călătorie, 
se adaugă şi o serie de factori interni, controlabili, cum ar fi: starea maşinii, banii şi timpul avut 
la dispoziţie, starea de oboseală manifestată, capacitatea de a conduce pe distanţe mari etc. 
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Asemănător, şi întreprinzătorul trebuie să cunoască foarte bine afacerea, procesele 
şi oamenii cu care interacţionează, să aibă o imagine corectă asupra pieţei şi concurenţei, să 
încerce să-şi îmbunătăţească continuu cunoştinţele necesare conducerii afacerii etc. 

Planul de afacere este harta rutieră fără de care întreprinzătorul este in pericol să 
călătorească în cerc în jurul destinaţiei, fără să ajungă niciodată la ea şi răspunde la o serie de 
întrebări de genul:

	 Unde mă aflu?

	 Încotro mă îndrept?

	 Cum să ajung acolo?

Scrierea durează, dar gândiţi-vă la acest document, în continuare, ca la o hartă şi 
imaginaţi-vă că plecaţi la drum fără ea. Cu bagaje limitate şi sub presiunea competiţiei. „Pentru 
că nu am avut timp” sau „nu ştiu cum să-l fac, voi decide la faţa locului”. Dacă veţi fi prevăzător 
veţi călători pe aceleaşi drumuri ca şi alţii, reducându-vă avantajul competitiv, sau veţi avea 
propria dvs. cale. Ce se întâmplă dacă vă rătăciţi? Va trebui să pierdeţi apoi de 2-3 ori mai mult 
timp sa găsiţi drumul cel bun, presupunând că îl veţi găsi.

1.3 Când se foloseşte planul de afacere?

Există o serie de avantaje importante pentru întreprinzător ce derivă din utilizarea unui 
plan de afacere. Astfel, un plan de afacere:

	 Permite evaluarea unei idei de afaceri şi oferă încredere în capacitatea de a demara 
şi dezvolta respectiva afacere;

	 Oferă o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri;
	 Ajută la conducerea mai bună a afacerii;
	 Este fundamental în procesul de obţinere a unei finanţări a afacerii 

  Aplicaţie – Utilitatea planului de afacere

Credeţi că ar fi util un plan de afacere atunci când:

Iniţiem o afacere ? DA NU
Extindem o afacere ? DA NU
Cumpărăm o afacere ? DA NU
Controlăm mersul unei afaceri ? DA NU
Luăm decizii importante referitoare la o afacere ? DA NU
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Observaţie: Totuşi, în ciuda avantajelor oferite, mulţi întreprinzători se feresc să 
utilizeze un plan de afacere, îndeosebi când afacerea nu necesită un capital mare de la început 
sau atunci când aceştia posedă capitalul necesar derulării afacerii. 

Argumentele pentru nefolosirea unui plan de afacere sunt diverse – de la argumentul 
că elaborarea planului afacerii este o pierdere de timp, lipsa cunoştinţelor necesare 
întocmirii planului, credinţa că ritmul dezvoltării domeniului afacerii este prea rapid pentru 
planificarea afacerii, până la lipsa de percepţie asupra evoluţiei afacerii. În timp, toate aceste 
,,argument” conduc la costuri suplimentare şi, în consecinţă, la micşorarea profitului sau chiar 
la faliment.

1.4 Cine scrie planul de afacere?

Datorită rolului important pe care planul de afacere îl joacă, procesul de întocmire a 
acestuia necesită maximum de atenţie. 

Este de dorit ca planul de afacere să fie scris de către întreprinzător. Totuşi, se recomandă 
ca acesta să consulte şi alte persoane sau surse de informaţii. [18]

Printre sursele pe care un întreprinzător le are la dispoziţie se numără:
	Agenţia pentru IMM,

	centrele de asistenţă antreprenorială,

	avocaţii,

	contabilii,

	consultanţii (în management, marketing etc.),

	furnizorii potenţiali,

	clienţii potenţiali,

	experţii în domeniul afacerii (ingineri, economişti etc.),

	prietenii sau rudele care au afaceri.

Atunci când există o îndoială sau lipsă de informaţii, întreprinzătorul ar trebui să 
consulte sursele menţionate anterior, luând în considerare disponibilitatea lor dar şi costurile 
asociate (taxe, onorarii etc.).

Înainte de a lua decizia de a folosi şi alte surse, întreprinzătorul poate să facă o evaluare 
obiectivă a abilităţilor şi cunoştinţelor pe care le  posedă în domeniile planificării, prognozei, 
organizării, cercetării de marketing, legislaţiei, vânzărilor, contabilităţii etc.

Avocatul, prin sfatul legal competent acordat, este o sursă contactată încă de la începutul 
afacerii, cu scopul de a familiariza pe întreprinzător cu aspecte legate de alegerea formei juridice, 
regimul proprietăţii intelectuale (licenţe, brevete etc.).

Toate declaraţiile şi prognozele financiare ar trebui pregătite sub îndrumarea unui 
contabil. Cei mai mulţi investitori solicită ca aceste declaraţii să fie auditate şi însoţite de părerea 
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unui contabil încă de la demararea afacerii. 

Furnizorii pot să pună la dispoziţia întreprinzătorului diferite prognoze şi cercetări din 
industria specifică cu referire la resursele disponibile, preţurile de achiziţie practicate precum 
şi programele de livrări.

Clienţii potenţiali pot furniza informaţii despre concurenţă şi specificaţii asupra 
produselor şi serviciilor dorite. La acestea se adaugă posibile scrisori de intenţie cu privire la 
achiziţionarea diferitelor produse ce vor fi comercializate. 

Inginerii sunt contactaţi pentru detalii constructive şi tehnologice.

În faza de început a unei firme, volumul cunoştinţelor necesare este mult mai redus dar, 
o dată cu dezvoltarea firmei, aceasta iese din cadrul administrativ al întreprinzătorului. Astfel, 
acesta va trebui să recurgă la consultanţă şi să angajeze manageri pentru diferitele domenii 
funcţionale (producţie, marketing, finanţe-contabilitate etc.). 

În faza de creştere a afacerii, consultanţa joacă un rol deosebit de important deoarece 
identifică noile capacităţi manageriale ce ar trebui atrase în cadrul firmei. 

Pe măsură ce afacerea creşte şi se dezvoltă, sunt necesare diferite planuri de afacere ca 
suport al adoptării deciziilor. Managerii de vârf din firmă stabilesc strategia de ansamblu care 
constituie cadrul planurilor de afacere, iar managerii de la nivel tactic şi operaţional elaborează 
planurile urmărind respectarea strategiei.

1.5 Ce oferă întreprinzătorului centrele de asistenţă antreprenorială?

Gama de servicii oferite de centrele de asistenţă antreprenorială include: 

	Consultanţa;

	Instruirea;

	Informarea;

	Cercetarea;

	Incubarea afacerilor;

	Organizarea de evenimente (ex. întâlniri de afaceri).
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În cadrul unui contract de consultanţă trebuie să se regăsească:
	Părţile contractante (consultantul şi beneficiarul).
	Amploarea misiunii (obiectivele, descrierea lucrării, data de începere, planificarea 

calendaristica, volumul de muncă).
	Produsele muncii şi rapoartele (documentaţia şi rapoartele ce trebuie înaintate 

beneficiarului).
	Onorarii şi cheltuieli (onorarii ce trebuie facturate, respectiv cheltuieli ce trebuie 

rambursate consultantului).
	Procedura de facturare şi de plată.
	Responsabilitatea profesională (utilizarea informaţiilor confidenţiale, evitarea  

conflictului de interese şi alte aspecte necesare).
	Drepturile de autor (acoperind produsele muncii consultantului în timpul 

misiunii).
	Obligaţii (obligaţia consultantului pentru pagube aduse beneficiarului, limitarea 

obligaţiilor).
	Rezilierea sau revizuirea (când şi cum se sugerează de către fiecare din părţi).
	Arbitrajul (jurisdicţie, procedura de rezolvare a disputelor).
	Semnătura şi data.

  Aplicaţie – Relaţia cu consultantul

Cum clientul (în acest caz întreprinzătorul) este, ca în orice prestare de servicii, parte a 
procesului de consultanţă, este bine să fie cunoscute „cele zece porunci ale clientului”:
1. Culege informaţii despre oferta de consultanţă şi despre consultanţi
2. Formulează bine problema
3. Defineşte corect obiectivul
4. Alege consultantul
5. Elaborează un program de lucru comun cu consultantul
6. Participă activ, alături de consultant, la rezolvarea problemei
7. Implică consultantul în implementarea soluţiei
8. Monitorizează întregul proces
9. Evaluează rezultatele procesului de consultanţă
10. …………………………………………………………………………..
Care credeţi că ar fi a zecea poruncă? Aveţi de ales din următoarele variante:
• Apreciază şi foloseşte consultanţa – dar nu deveni dependent de ea
• Apreciază şi foloseşte consultanţa – cât mai des cu putinţă
• Apreciază dar încearcă să eviţi folosirea consultanţei
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Aşa cum IMM sunt „motorul economiei”, serviciile de asistenţă sunt un „motor pentru 
dezvoltarea IMM”. Lipsa de cultură managerială şi de afaceri, mai ales lipsa componentei 
„ştiinţă”, cronică în rândul întreprinzătorilor, şi acută în primi ani ai tranziţiei româneşti, are un 
impact puternic asupra succesului afacerilor, încă din faza de iniţiere. Mai grăitoare decât orice 
teorie, este analizarea motivelor pentru care multe din cazurile de afaceri cunoscute de autor „s-
au stins” (unele chiar înainte de a începe!) în perioada timpurie a antreprenoriatului în România. 
Dintre cauzele cele mai frecvente – în ordinea în care s-au manifestat – se amintesc:

	redactarea neglijentă a statutului firmei şi/sau necunoaşterea consecinţelor 
majore ale aportului de capital (părţilor sociale): nu s-a dat importanţa cuvenită 
faptului că deciziile vor fi luate de asociaţi având numărul de voturi proporţional 
cu aportul de capital şi că profitul rezultat va fi repartizat tot proporţional cu 
aportul de capital;

	alegerea neinspirată a partenerilor de afaceri;

	confuzie între calitatea de asociat şi cea de manager-salariat;

	lipsa ideilor de afaceri; firma s-a constituit „ca să fie” crezându-se că merge de 
la sine, fără a avea la bază ideea vreunei afaceri; s-au înfiinţat chiar firme cu 
obiect de activitate practic universal, în ideea că „nu se ştie, poate apare ceva” 
(!); bineînţeles că firme de acest fel nu au funcţionat nici o clipă;

	există idei bune (şi faptele au confirmat ulterior acest lucru), există entuziasm 
şi dorinţa de a face bani, dar lipseşte hotărârea de a trece de la idee la faptă; 
eventual, „treaba să o facă altcineva”;

	există idei bune, există entuziasm şi dorinţa de a face bani, se trece la fapte, dar 
lipseşte priceperea în domeniul de activitate;

	există idei bune, există entuziasm şi dorinţa de a face bani, se trece la fapte 
cunoscând bine domeniul de activitate, dar lipseşte profesionalismul privind 
managementul sau anumite funcţiuni ale firmei (finanţe, marketing).

Până la urmă, toate aceste cauze se pot aduna sub un singur generic: lipsa unei culturi a 
afacerilor. Aproape toate aceste eşecuri nu s-ar fi înregistrat dacă întreprinzătorii respectivi ar fi 
beneficiat de o consiliere profesionistă de specialitate.

Un consultant este pentru o firmă ceea ce este medicul familiei pentru individ. În statele 
cu economii dezvoltate, acest lucru chiar se întâmplă: firmele au propriul consultant (firmă de 
consultanţă) în managementul afacerilor, aşa cum au şi un avocat (firmă de avocatură)! Şi, după 
cum cetăţeanul merge la medic periodic, chiar sănătos fiind (pentru a depista orice eventuală 
maladie într-o fază cât mai timpurie – şi, deci, tratabilă şi vindecabilă), tot aşa consultantul 
veghează la „sănătatea firmei”. Dacă se apelează la consultant când „boala firmei” este avansată, 
s-ar putea să fie prea târziu şi nu consultantul este cel vinovat!
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1.6 Cine utilizează planul de afacere?

  Întreprinzătorii, care sunt, de regulă, proprietarii (asociaţii, acţionarii) afacerii pentru:
	evaluarea fezabilităţii şi viabilităţii afacerii;
	stabilirea nivelului şi tipului de finanţare.

Managerii firmei pentru:
	fundamentarea ideii de afacere;
	ca instrument care uşurează conducerea;
	formarea spiritului de echipă.

  Finanţatorii (băncile sau proprietarul sursei de capital), pentru:
	pentru luarea deciziei de finanţare
	aprecierea calităţii managementului;
	identificarea garanţiilor în active pentru a susţine împrumutul;
	estimarea câştigurilor.

  Partenerii de afaceri, furnizorii, clienţii, angajaţii importanţi din dorinţa:
	de a vedea o firmă solidă, stabilă, cu o bună imagine.

1.7 Diferenţa dintre planul de afacere şi studiul de fezabilitate

Un studiu de fezabilitate este un plan de început, care se întocmeşte atunci când se are în 
vedere o investiţie majoră. Ca şi conţinut se aseamănă cu planul de afacere, dar are un caracter 
mult mai tehnic şi economic.

Elementele studiului de fezabilitate vor trebui, pe cât posibil, să fie redate în variante 
comparative şi în mod absolut necesar să scoată în evidenţă avantajele şi dezavantajele, pentru 
a se putea decide asupra soluţiilor optime.

Se recomandă să fie întocmit de o organizaţie neutră ce ar putea să fie angajată de 
beneficiar (întreprinzător).

Dată fiind diversitatea elementelor tehnice şi economice ale unui studiu de fezabilitate, la 
elaborarea lui este util să participe, de regulă, diferite grupuri de specialişti de profil, cum ar fi: 
                                                 - ingineri proiectanţi;           - economişti;
                                                 - constructori;                       - contabili;
                                                 - tehnologi;                           - jurişti etc.
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Studiul de fezabilitate este bun pentru a decide dacă o afacere, care are la bază o investiţie 
serioasă, merită să fie înfiinţată şi precede planul de afacere.

  Aplicaţie - Diferenţa dintre planul de afacere şi proiect

De multe ori nu se face o distincţie clară între noţiunea de plan de afacere şi ceea 
de proiect. Pentru clarificarea acestei neînţelegeri vă rugăm să asociaţi diferitele 
caracteristici menţionate mai jos cu cele două noţiuni. (PA şi P)

Urmăreşte întotdeauna obţinerea de profit.
Orizontul de timp la care se referă poate să fie foarte mare (de ex. >5 ani).
Se urmăreşte atingerea unui singur obiectiv, care soluţionează o situaţie 
problematică şi care nu se referă la profit.
Conceptul este mult mai extins şi se poate utiliza în mai multe domenii.
Nu presupune întotdeauna consum important de resurse.
Evidenţiază beneficiile celuilalt
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  Aplicaţie – Ce trebuie să ştim despre planul de afacere

Vă invităm să parcurgeţi o serie de articole on-line şi să răspundeţi la următoarele întrebări:

Link-uri utile:
• http://www.romcom.ro/blog/de-ce-iti-solicitam-un-plan-de-afaceri-cand-ai-nevoie-de-

un-imprumut-de-la-romcom

• http://www.ideideafaceri.manager.ro/articole/plan-de-afaceri/6-pasi-pentru-a-evita-un-
plan-de-afaceri-deficitar-1464.html

• http://www.startups.ro/de-ce-ai-nevoie-de-un-plan-de-afaceri

• http://pafaceri.ro/ce-greseli-facem-cand-vrem-sa-alcatuim-un-plan-de-afaceri/

Planul de afacere trebuie să spună o poveste interesantă. Adevărat Fals
Planul de afacere trebuie să convingă că se pot atinge rezultatele 
propuse Adevărat Fals

Planul de afacere trebuie să surprindă excesul de optimism de 
care întreprinzătorul poate să dea dovadă. Adevărat Fals

Planul de afacere trebuie să demonstreze competență și încredere 
în abilitățile întreprinzătorului. Adevărat Fals

Planul de afacere trebuie văzut ca un instrument de comunicare 
între firmă şi concurenţă. Adevărat Fals

Planul de afacere trebuie să evidenţieze, în primul rând, 
importanţa majoră a noutăţii ideii de afacere în succesul afacerii. Adevărat Fals

Planul de afacere trebuie  să ofere o imagine de ansamblu asupra 
afacerii pentru oricine citește planul de afaceri. Adevărat Fals

Planul de afacere trebuie să solicite ceva. Adevărat Fals
Planul de afacere trebuie să fie voluminos (aproximativ  5 cm 
grosime). Adevărat Fals
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Un plan bun, executat oportun şi energic, este mai bun decât un plan perfect pus în 
aplicare săptămâna viitoare.

S.C. Patton

Dacă nu ai un plan al tău, alţii te vor include în planurile lor.
Anthony Robbins

Nici un plan de bătălie nu a supravieţuit vreodată contactului cu inamicul.
Helmuth Carl Bernard von Moltke

De ce sunt oamenii trişti: Sunt prizonieri în povestea lor personală. Toată lumea crede că 
obiectul vieţii acesteia este să urmeze un plan. Nimeni nu se întreabă dacă acest plan e 
al lui sau a fost creat de altcineva. Strâng experienţe, amintiri, lucruri, idei ale altora şi 
asta e mai mult decât pot duce. Dar îşi uită propriile vise.

Paulo Coelho

Puţini sunt aceia, care îşi orânduiesc viaţa şi lucrurile după un plan: ceilalţi, la fel ca cei 
care plutesc pe un fluviu, nu merg, ci sunt purtaţi… De aceea trebuie să stabilim ce voim 
şi să perseverăm în aceasta.

Seneca
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CAPITOLUL II  
REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA PLANULUI DE AFACERE

Statisticile Centrului pentru Dezvoltare Economică arată că rata eşecului planurilor de 
afacere atinge 50% datorită faptului că întreprinzătorii nu ştiu cum trebuie întocmit un astfel 
de plan.

S-ar putea să aveţi o idee de afaceri valoroasă, dar să nu puteţi câştiga încrederea 
finanţatorilor, deoarece nu comunicaţi precis (scris şi verbal) ceea ce intenţionaţi să faceţi. 
Astfel, finanţatorii nu vor susţine afacerea şi nu vă veţi putea folosi de banii lor.

2.1 Care este modul de prezentare şi dimensiunea optimă?

După modul de prezentare, planul de afaceri poate fi prezentat în variantă: 
•	 scrisă 
•	 vorbită

Nu există o lungime optimă sau o lungime recomandată a planului de afacere. Totul 
depinde de resursele avute la dispoziţie pentru elaborarea sa (timp, bani, informaţii). [18]

 

Cu cât se lucrează mai mult la elaborarea unui plan de afacere, cu atât el devine mai 
cuprinzător şi mai riguros, deci mai valoros. Din păcate, afacerea şi oportunităţile pentru afaceri 
nu aşteaptă pe nimeni. 

Se va urmări elaborarea nu a „planului de afacere perfect” ci a celui mai bun plan de 
afacere posibil a fi elaborat, la momentul şi în locul respectiv, cu resursele (băneşti, de timp, 
informaţionale şi – mai ales – de inteligenţă!) disponibile…

2.2 Care sunt cerinţele pentru redactarea unui plan de afacere?

Cerinţele referitoare la redactarea unui plan de afacere sunt diverse:
	Structura sa să corespundă preferinţelor creditorilor;
	Să nu depăşească 40 de pagini, fără anexe;
	Să fie redactat într-un stil clar, concis, la obiect;
	Să fie redactat îngrijit;
	Sursele de informaţii să fie credibile;
	Să evidenţieze esenţialul: atuurile faţă de concurenţă, punând accent pe experienţa, 
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aptitudinile profesionale ale întreprinzătorului (echipei);
	Să folosească grafice, tabele, fotografii.

2.3 Există o formă universală a planului de afacere?

Nu există o formă universal valabilă pentru un plan de afacere, dar se poate vorbi de 
câteva reguli după care se întocmeşte un plan de afacere. Astfel, acestea trebuie să conţină:

	Scrisoarea de însoţire 
	Pagina de titlu 
	Cuprinsul.
	Rezumatul 
	Conţinutul propriu-zis 
	Anexele 
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2.4 Există mai multe variante pentru planul de afacere?

Se poate vorbi de planul de afacere în variantă:
	simplificată
	cerută de finanţator 
	extinsă

Există diferenţe în modul de constituire şi detaliere a planurilor de afacere, după 
destinaţia acestora. Astfel, în cadrul unui plan de afacere care are ca scop obţinerea unui credit, 
se va pune un accent deosebit pe partea financiară, deoarece acest plan se constituie într-un 
„bilet de trecere”, care dă întreprinzătorului prima şi, deseori, unica şansă de a avea acces la 
surse  de finanţare. De aceea, este utilă informarea prealabilă asupra cerinţelor finanţatorilor şi 
asupra modului în care aceştia concep structura planului.

Finanţatorii care solicită planuri de afaceri cu structură impusă sunt, de obicei, băncile 
şi programele de finanţare internaţională (mai ales programele Uniunii Europene – PHARE, 
SAPARD). 

Finanţatorii de tipul fondurilor de investiţii sunt mai puţin rigizi ca format al planului 
dar sunt extrem de riguroşi în ceea ce priveşte anumite elemente ale afacerii: clienţii, piaţa, 
calculul indicatorilor de performanţă financiară.

Se constată o oarecare confuzie în ceea ce priveşte structura planurilor de afaceri 
elaborate: sub titulatura „planuri de afaceri” se pot identifica nu numai planuri de afaceri 
veritabile ci şi: planuri strategice, planuri de marketing, proiecţii financiare, studii de fezabilitate 
şi chiar … prezentări de firme!

Primele informaţii pe care potenţialul întreprinzător trebuie să le obţină sunt răspunsurile 
la cele cinci întrebări de bază:

Fig. 2.1. Întrebările de bază ale planului de afacere
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Răspunsurile la aceste cinci întrebări constituie scheletul planului de afacere (forma 
simplificată a planului de afacere). 

Acesta este însă numai începutul elaborării planului afacerii. Culegerea de informaţii 
este un proces continuu, sistematic, de a cărui calitate depinde calitatea planului afacerii şi – în 
ultimă instanţă – calitatea deciziilor care se vor lua şi succesul afacerii. 

  Aplicaţii

A1  Elaboraţi « varianta 1 » a planului propriei afaceri – răspunzând la următoarele 
întrebări:

 I1. Ce produs/serviciu vreţi să produceţi?
 I2. Cine va cumpăra acest produs/serviciu?
 I3. Cum aveţi de gând să produceţi şi să comercializaţi acest produs?
 I4. Cât vă costă producerea şi comercializarea produsului?
 I5. La ce preţ se va vinde produsul/serviciul?

A2  Puteţi afla dacă afacerea dumneavoastră este profitabilă, pe baza întrebărilor 
de la Exerciţiul 1?    
Cum? Este afacerea profitabilă, indiferent de volumul de activitate?

A3  Întreprindeţi o cercetare completă asupra furnizorilor de servicii antreprenoriale din 
localitatea/zona dumneavoastră.

• Cine oferă cele mai ieftine servicii de consultanţă?
• Cine oferă cele mai ieftine servicii de instruire?
• Cine oferă cele mai bune servicii de consultanţă?
• Cine oferă cea mai bună instruire?

2.5 În ce constă succesul unui plan de afacere?

Succesul unui plan de afaceri nu este funcţie numai de un singur parametru - structura 
planului de afacere - ci şi de alţi parametri cel puţin la fel de importanţi:

- domeniul afacerii;
- scopul pentru care se întocmeşte planul de afacere;
- calitatea informaţiilor pe care se bazează planul;
- profesionalismul consultantului care sprijină pe întreprinzător în elaborarea planului 

de afacere(ultimul de pe listă, dar nu cel mai puţin important!)
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Pentru că s-a menţionat profesionalismul consultantului, trebuie amintit că elaborarea 
planului afacerii nu este sarcina exclusivă a acestuia, ci el asistă de fapt întreprinzătorul să-
şi întocmească planul propriei afaceri. Planul de afacere este util acestuia din urmă, nu 
consultantului! Rolul consultantului este să-l îndrume pe întreprinzător pe parcursul elaborării 
planului şi să-i ofere asistenţa tehnică în domeniile care nu-i sunt familiare totdeauna 
întreprinzătorului (cercetarea primară de marketing, proiectarea structurii manageriale, analiza 
strategică, analiza financiară etc.).

2.6 Modele de planuri de afacere
Există foarte multe modele de planuri de afacere, dovadă fiind şi cele câteva link-uri din 

continuare referitoare la acest subiect. Totuşi, este recomandabil ca întreprinzătorul să parcurgă 
mai multe astfel de modele şi să îşi construiască propriul model, atunci când nu are de-a face cu 
o structură solicitată de finanţatori.

 Întotdeauna capacitatea de sinteză şi creativitatea în construirea unui plan de afacere 
cu caracter personal şi integrator, care va încerca să răspundă la o multitudine de întrebări, vor 
fi apreciate de către finanţatori. 

Planul de afacere are marele avantaj că îl determină pe întreprinzător să greşească mai 
degrabă pe hârtie decât în practica afacerilor. Întreprinzătorul poate astfel să descopere multe 
lucruri esenţiale în legătură cu afacerea sa, pe care fie nu le ştia, sau la care nu ar fi găsit timp 
să se gândească la ele în goana de-a porni afacerea.

  Link-uri utile
	http://www.model-de.ro/Plan+de+afaceri+model+-+modele+utilizate+in+Romania

-p4-334-1-1.htm  
	http://www.arisinvest.ro/files/arisprofile/Business_plan.pdf           
	http://www.smallcitycommerce.eu/files/bc_ghid_de_plan_de_afaceri.pdf   
	http://www.deeasoft.com/tutorial-pentru-intocmirea-unui-plan-de-afaceri.html    
	http://pafaceri.ro/un-model-plan-de-afaceri-ideal-pentru-orice-tip-de-afacere
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În Anexa 1 este prezentat Modelul de plan de afacere care a fost utilizat de Programul de 
Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională RICOP PHARE - RO9904, Componenta: 
Finanţarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

2.7 Structura detaliată a planului de afacere pentru un start-up

1.  Sinteza planului
	Scopul planului de afacere 
	Oportunitatea afacerii
	Soluţia la această oportunitate
	Situaţia curentă a firmei 
	Descrierea produsului/serviciului oferit
	Experienţa, abilităţile şi aptitudinile întreprinzătorului (echipei)
	Avantajul competitiv
	Dimensiunea pieţei şi piaţa ţintă
	Previziuni privind vânzările şi profitul
	Suma de bani necesară afacerii
	Strategia de recuperare a investiţiei

2. Propunerea şi oportunitatea afacerii

2.1. Propunerea afacerii  

2.2. Oportunitatea afacerii
	Analiza macromediului (oportunităţi şi riscuri)

•	 analiza mediului economic
•	 analiza mediului politic şi legislativ
•	 analiza mediului socio-cultural
•	 analiza mediului tehnologic
•	 analiza mediului demografic
•	 analiza mediului natural

	Analiza mediului concurenţial (modelul Porter)
•	 intensitatea rivalităţii
•	 ameninţare noi intraţi
•	 puterea de negociere a furnizorilor
•	 puterea de negociere a consumatorilor
•	 ameninţarea produselor de substituţie

       
2.3. Motive de încredere 

	Motive de încredere în afacere din partea întreprinzătorului
	Motive de încredere în afacere din partea viitorilor clienţi (studiu de piaţă) 

3. Descrierea afacerii

3.1. Prezentare firmă
	Denumirea completă a firmei
	Domeniul de activitate
	Forma juridică de constituire:



25 Modulul 3 - Planul de Afacere

	Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale
	Natura şi valoarea capitalului social
	Numele proprietarilor, managerilor, cenzorilor
	Numele acţionarilor principali (ponderea lor în capitalul social)
	Date de identificare (adresa sediului principal, numărul de telefon şi  fax, 

numărul de înregistrare în registrul comerţului)
	Numărul de angajaţi
	Infrastructura firmei - principalele active fixe (clădiri, mijloace de producţie, 

terenuri, autovehicule)
     

3.2. Strategia firmei
	Formularea misiunii firmei
	Formularea viziunii
	Identificarea valorilor care stau la baza afacerii
	Analiza SWOT 

•	 Evidenţierea punctelor forte şi slabe la nivel de funcţie a firmei ( 
ex. producţie, comercial, financiar, marketing, personal, cercetare-
dezvoltare))

•	 Descoperirea oportunităţilor şi riscurilor în dezvoltarea firmei (analiza 
macromediului şi a mediului concurenţial)

	Stabilirea obiectivelor
•	 Ce tip de afacere şi la ce mărime va trebui dezvoltată după o perioadă 

stabilită 
•	 Ce activităţi ale afacerii urmează să fie extinse, reduse, iniţiate sau 

întrerupte 
•	 Formularea obiectivelor pe termen lung, mediu şi scurt după schema 

SMART
•	 Care sunt principalii indicatori de performanţă (financiari sau de altă 

natură) pentru îndeplinirea obiectivelor afacerii. Exemple.
	Formularea strategiei firmei

•	 Strategia la nivel de firmă (strategie de creştere, menţinere, restrângere)
•	 Strategia concurenţială (dominare prin costuri, diferenţiere, nişă). 

Argumentare
	Unicitatea afacerii

•	 Factorii critici de succes pentru domeniul afacerii
•	 Competenţa distinctivă a afacerii (avantaje competitive durabile– 

Metoda VRIO: este resursa Valoroasă, Rară, Inimitabilă, susţinută de 
Organizaţie)

4. Analiza pieţei 

4.1. Cercetarea de marketing
	Informaţiile necesare pentru redactarea planului afacerii
	Sursele de informaţii  folosite
	Informaţiile care pot fi obţinute din date secundare 
	Informaţiile care pot fi obţinute din date primare
	Resursele necesare  pentru a obţine informaţiile dorite
	Redactare chestionar
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4.2. Piaţa 
	Localizarea geografică a pieţei 
	Tendinţele actuale ale pieţei 
	Ritmul de creştere al pieţei
	Caracteristicile specifice pieţei 
	Motivele alegerii pieţei

4.3. Clienţii 
	Nevoile clienţilor pe care produsul/serviciul le satisface (identificare pe bază 

de chestionar)
	Segmentarea pieţei: 

•	 Stabilirea criteriilor de segmentare 
•	 Segmentele ţintă
•	 Factori de influenţă asupra dezvoltării segmentelor de piaţă
•	 Legăturile între trăsăturile produselor (serviciilor) şi beneficiile 

clienţilor pentru fiecare dintre segmentele de piaţă
	Motivele care au stat la baza cumpărării produsului/serviciului
	Persoanele care influenţează procesul de luare a deciziilor; preferinţele sau ideile 

preconcepute ale acestora 
	Atragerea clienţilor de referinţă
	Cât de mult cumpără clienţii şi cu ce frecvenţă
	Dificultatea pentru clienţii să obţină produse/servicii similare din alte surse 
	Bază de date cu numele clienţilor importanţi, forma de proprietate, localizare 

geografică, informaţii de contact, domeniul de activitate, cifra de afaceri, 
mărimea estimată a comenzilor şi ponderea în totalul vânzărilor estimate, 
frecvenţa cumpărării, aniversări, evenimente, reclamaţii etc.

	Fidelitatea clienţilor

4.4. Concurenţa 
	Principalii concurenţi direcţi şi indirecţi
	Punctele tari şi slabe ale concurenţei
	Analiza comparativa a produsului (serviciului) actual  în raport cu concurenţa
	Poziţionarea pe piaţă  a produsului/ serviciului în raport cu concurenţa
	Avantajul competitiv al firmei
	Avantajul competitiv al concurenţei
	Perspective de dezvoltare ale concurenţei
	Strategiile concurenţilor 
	Durabilitatea avantajului competitiv în raport cu concurenţa
	Cota de piaţă a concurenţei (total şi pe segmente de piaţă)
	Posibile reacţii ale concurenţei la pătrunderea pe piaţă 
	Este dificil pentru un nou concurent să intre pe piaţa la costuri similare sau mai 

mici decât ale afacerii dumneavoastră?
	Există piedici pentru concurenţii actuali sau pentru cei noi în folosirea reţelelor 

dumneavoastră de distribuţie sau a altora similare? 
	Există dificultăţi de a se pătrunde pe piaţa dumneavoastră datorită constrângerilor 

legale şi/sau privind autorizarea? 
	Care este frecvenţa cu care se schimbă concurenţii în industria în care activaţi? 
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5. Mixul de marketing
    
5.1. Produsul/serviciul

	Descriere produs
	Nivelul principal al produsului 

•	 utilitatea şi beneficiile principale pentru consumator
•	 proprietăţile produsului (materialele, părţile componente, 

caracteristicile fizice, tehnice, economice etc.)
•	 calitatea (modul de finisare etc.)
•	 spectrul  (modelul,  mărimea, culoarea, aroma, clasa etc.)
•	 modul de funcţionare
•	 gama de produse (lărgimea, profunzimea, lărgimea gamei)

	Nivelul formal al produsului
•	 denumirea, marca şi logo-ul (simbolul)
•	 ambalajul 
•	 trăsături speciale sau elemente adăugate 

	Nivelul suplimentar al produsului
•	 garanţii 
•	 service
•	 restituirea banilor în caz de insatisfacţie
•	 servicii suplimentare (instalarea gratuitã sau la preţ redus, livrarea 

gratuită sau la preţ redus, vânzare în credit cu o rată a dobânzii 
joasă etc.).

	Descriere serviciu
	ce reprezintă
	utilitatea şi beneficiile principale pentru consumator
	etape în procesul de prestare a serviciului 
	scurtă  descriere a caracteristicilor serviciului:

•	 tangibilitatea 
•	 încrederea 
•	 solicitudinea 
•	 competenţa 
•	 curtoazia 
•	 credibilitatea 
•	 securitatea 
•	 accesibilitatea 
•	 comunicarea 
•	 înţelegerea clientului 

	Ciclul de viaţă al produsului/serviciului
	Caracteristici unice
	Avantaje competitive din punct de vedere tehnico-constructiv
	Perspective, potenţial de dezvoltare 
	Existenţa şi posibilităţile de apariţie a produselor complementare şi de 

substituţie
	Ponderea produsului în cifra de afaceri
	Protejare produs (brevetare)
	Strategii de produs 
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5.2. Promovarea 
	Mesajul transmis
	Mix-ul promoţional
	Mijloacele de informare folosite
	Monitorizarea rezultatelor promovării
	Costurile legate de fidelizarea clienţilor
	Bugetul de marketing ( cuprinde cheltuielile cu promovarea,  monitorizarea 

pieţei etc.)
	Strategia de promovare

5.3. Distribuţia 
	Canalele de distribuţie utilizate în domeniul afacerii 
	Dependenţa de vânzarea en detail şi/sau en gros
	Alegerea canalelor de distribuţie şi motivul alegerii acestora
	Descrierea procesului de vânzare
	Factorii care influenţează vânzarea
	Strategia de distribuţie

5.4. Preţul 
	Obiectivele politici de preţ
	Metoda de stabilire a preţului
	Relaţia între preţ, segmentul de piaţă şi profit
	Existenţa segmentelor de piaţă mai sensibile la preţ
	Preţul cerut de concurenţi
	Strategia de preţ

6. Producţia şi procesele 

6.1. Producţia şi procesele 
	Tipul procesului de producţie (producţie de masă, serie sau unicat)
	Descrierea procesului tehnologic (etapele principale ale procesului tehnologic, 

timpul necesar fiecărei etape etc.)
	Regimul de lucru (nr. zile/an, nr. schimburi/zi, nr. ore/schimb)
	Echipamentele, maşinile, instalaţiile 

•	 mijloacele fixe necesare (tipul echipamentelor, utilajelor şi a mijloacelor 
de transport; destinaţia acestora: pentru producţie; pentru activităţi 
auxiliare; pentru servicii)

•	 caracteristicile tehnico–economice ale mijloacelor fixe necesare 
(parametrii tehnici, economici şi funcţionali; anul de fabricaţie a fiecărui 
mijloc fix; starea fizică - noi, uzate şi gradul de uzură al fiecăruia; 
capacitatea maximă de producţie.

•	 condiţiile de achiziţie şi exploatare (costurile de achiziţie a mijloacelor 
fixe noi; costurile de achiziţie a mijloacelor fixe second hand; chiria 
aferentă mijloacelor fixe închiriate; durata contractului de închiriere;.

	Condiţiile de manipulare şi transport
	Sistemul de management al calităţii, certificarea sistemului calităţii
	Impactul asupra mediului înconjurător
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6.2. Furnizorii
	Necesarul cantitativ de materiale şi  materii prime; semifabricate etc
	Ce este realizat în cadrul firmei şi ce este cumpărat 
	Stabilirea criteriilor de alegere 
	Numărul şi răspândirea principalilor furnizori
	Informaţii despre furnizorii selectaţi (nume, forma de proprietate, denumire 

produs/serviciu furnizat, ponderea în totalul aprovizionărilor, reclamaţii)
	Stabilirea avantajelor părţilor implicate
	Uşurinţa în obţinerea cantităţilor necesare / materiilor prime de la alţi furnizori 

de încredere
	Capacitatea furnizorilor de a oferi materiale înlocuitoare viabile 
	Importanţa comenzilor dvs. pentru activitatea celor mai importanţi furnizori
	Uşurinţa în schimbarea furnizorilor (de ex. costuri, neajunsuri ) 

6.3. Amplasamentul 
	Stabilirea criteriilor de alegere
	Selectarea variantei avantajoase de achiziţie 
	Evaluarea variantelor de amplasare
	Avantajele şi dezavantajele alegerii 
	Descriere

7. Managementul afacerii 

7.1. Conducerea
	Experienţa, pregătirea, abilităţile managerilor
	Stilul de conducere
	Structura organizatorică a firmei
	Aria de responsabilitate a fiecărui manager
	Supravegherea personalului
	Instruirea managerilor
	Modalitatea de motivare
	Motivarea personalului
	Sursele de consultanţă folosite
	Lipsurile echipei de conducere şi modul de soluţionare a acestora

7.2. Personalul
	Numărul şi calificarea angajaţilor
	Sursele de recrutare 
	Modalitatea de ocupare a posturilor
	Instruirea angajaţilor
	Modalitatea de plată 
	Securitatea muncii

8.  Finanţele afacerii 

8.1. Veniturile 
	Detalii asupra eventualelor comenzi ferme care există sau comenzilor care vor 

exista
	Numărul cumpărătorilor potenţiali, posibilitatea de a stabili legături pe termen 
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lung cu aceştia, frecvenţa şi mărimea comenzilor, estimarea cotei de piaţă 
probabile etc.

	Realizarea unei previziuni valorice totale a vânzărilor pe luni, trimestre, ani 
	Realizarea unei previziuni valorice pe segmente de piaţă a vânzărilor pe luni, 

trimestre, ani

8.2. Cheltuielile
	Stabilirea cheltuielilor cu înfiinţarea firmei
	Stabilirea cheltuielilor generate de investiţii

•	Cheltuielile cu bunurile de capital 
•	Cheltuielile conexe investiţiei
•	Cheltuielile cu implementarea investiţiei

	Stabilirea cheltuielilor de operare
	Calculul amortizărilor
	Determinarea costurilor fixe şi variabile

8.3. Preţul
	Estimarea preţului 
	Stabilirea marjei de profit

8.4. Pragul de rentabilitate
	Calcularea pragului de rentabilitate
	Calcularea pragului de rentabilitate pentru profitul dorit

8.5. Documentele financiare
	Bilanţul pro-forma cel puţin pentru anul următor
	Contul de profit şi pierdere previzionat cel puţin pentru anul următor
	Previziunea cash-flow-ului

8.6. Indicatorii de apreciere a investiţiei
	Descrierea planului de investiţii 
	Valoarea netă actualizată
	Rata internă de rentabilitate
	Durata de recuperare a investiţiei

 

8.7. Finanţarea afacerii
	Aprecierea necesarului de finanţare
	Identificarea surselor proprii de finanţare
	Identificarea surselor externe şi metodelor de finanţare 
	Evaluarea riscului de creditare
	Rentabilitatea urmărită de investitori
	Oferta pentru posibili investitori

9. Riscurile afacerii şi şansele de succes
	Identificarea riscurilor majore generate de activităţile viitoare (factori posibili 

de risc, cuantificarea factorilor de risc şi impactul asupra afacerii)
	Analiza de sensibilitate 

•	 Realizarea de scenarii (pesimist, probabil, optimist) cu privire la venituri 
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•	 Realizarea de scenarii (pesimist, probabil, optimist) cu privire la 
cheltuieli

•	 Realizarea de scenarii (pesimist, probabil, optimist) cu privire la profit
	Modalităţi de contracarare a riscurilor principale (piaţă, concurenţă, tehnologie 

etc.)
	Stabilirea şanselor de succes

10. Anexe
	Schiţe produs, amplasament
	Date tehnice
	Licenţe 
	Contracte
	Liste furnizori, clienţi
	Cercetări de marketing – chestionare
	Organigrama firmei
	Fişe de post
	CV - uri etc.

2.8 Structura detaliată a planului de afacere pentru dezvoltarea unei afaceri

Ce este nou în structura planului de afacere ce vizează o afacere în dezvoltare în 
raport cu o afacere în faza de iniţiere?

În primul rând, se poate spune că deosebirile nu sunt majore. Modul cum se gândeşte o 
afacere în faza de start-up rămâne, evident, în mare parte valabil şi în situaţia în care vorbim de 
dezvoltarea acesteia.

Dacă în situaţia de iniţiere a afacerii se pleacă de la zero, nu acelaşi lucru se poate spune 
despre o afacere care urmează să se dezvolte, pentru care există un punct de plecare, un istoric, 
o piaţă actuală, procese în derulare, un management activ etc., care - în faza de dezvoltare - vor 
suferi modificări.

Capitole cu totul noi, caracteristice fazei de dezvoltare a afacerii ar fi, în primul rând, 
capitolele referitoare la investiţia majoră pe care o implică dezvoltarea unei afaceri existente şi 
modificările majore pe care le atrage această investiţie asupra produselor/serviciilor existente, 
apariţia de produse/servicii noi şi modificările aduse de investiţie asupra vânzărilor şi poziţiei 
firmei pe piaţă.

Pentru claritate si unitate în abordare, vă prezentăm întreaga structură a conţinutului 
unui plan de afacere ce vizează dezvoltarea afacerii cu menţiunea că, repetarea unor aspecte 
teoretice comune celor doua situaţii sunt utile în efortul de învăţare, putând fi văzută ca o 
recapitulare a cunoştinţelor acumulate.
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Structura Plan de afacere – Dezvoltarea afacerii

1.  Sinteza planului
	Scopul planului de afacere 
	Oportunitatea afacerii
	Soluţia la această oportunitate
	Situaţia curentă a firmei 
	Descrierea produsului/serviciului oferit
	Experienţa, abilităţile şi aptitudinile întreprinzătorului (echipei)
	Avantajul competitiv
	Dimensiunea pieţei şi piaţa ţintă
	Previziuni privind vânzările şi profitul
	Suma de bani necesară afacerii
	Strategia de recuperare a investiţiei

2. Propunerea şi oportunitatea dezvoltării afacerii

2.1. Propunerea afacerii  care vizează dezvoltarea 

2.2. Oportunitatea afacerii
	Analiza macromediului (oportunităţi şi riscuri)

•	 analiza mediului economic
•	 analiza mediului politic şi legislativ
•	 analiza mediului socio-cultural
•	 analiza mediului tehnologic
•	 analiza mediului demografic
•	 analiza mediului natural

	Analiza mediului concurenţial (modelul Porter)
•	 intensitatea rivalităţii
•	 ameninţare noi intraţi
•	 puterea de negociere a furnizorilor
•	 puterea de negociere a consumatorilor
•	 ameninţarea produselor de substituţie

       2.3. Motive de încredere 
	Motive de încredere în afacere din partea întreprinzătorului
	Motive de încredere în afacere din partea viitorilor clienţi (studiu de piaţă) 

3. Descrierea afacerii

3.1. Prezentare firmă
	Denumirea completă a firmei
	Domeniul de activitate
	Forma juridică de constituire:
	Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale
	Natura şi valoarea capitalului social
	Numele proprietarilor, managerilor, cenzorilor
	Numele acţionarilor principali (ponderea lor în capitalul social)
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	Date de identificare (adresa sediului principal, numărul de telefon şi  fax, 
numărul de înregistrare în registrul comerţului)

	Numărul de angajaţi
	Infrastructura firmei - principalele active fixe (clădiri, mijloace de producţie, 

terenuri, autovehicule)

3.2. Istoricul firmei
	Înfiinţarea firmei (dată, loc, mod)
	Proprietarii şi acţionarii fondatori
	Schimbările petrecute în structura, managementul şi proprietatea afacerii
	Alegerea, dezvoltarea şi introducerea primelor produse şi servicii
	Problemele importante prin care a trecut firma
	Rolurile membrilor echipei antreprenoriale în evoluţia firmei
	Performanţele firmei în ultimii doi ani
	Cifra de afaceri în ultimii doi ani
	Activele în ultimii doi an

3.3.Strategia firmei
	Formularea misiunii firmei
	Formularea viziunii
	Identificarea valorilor care stau la baza afacerii
	Analiza SWOT 

•	 Evidenţierea punctelor forte şi slabe la nivel de funcţie a firmei 
(ex. producţie, comercial, financiar, marketing, personal, cercetare-
dezvoltare)

•	 Descoperirea oportunităţilor şi riscurilor în dezvoltarea firmei (analiza 
macromediului şi a mediului concurenţial)

	Stabilirea obiectivelor
•	 Ce tip de afacere şi la ce mărime va trebui dezvoltată după o perioadă 

stabilită 
•	 Ce activităţi ale afacerii urmează să fie extinse, reduse, iniţiate sau 

întrerupte 
•	 Formularea obiectivelor pe termen lung, mediu şi scurt după schema 

SMART
•	 Care sunt principalii indicatori de performanţă (financiari sau de altă 

natură) pentru îndeplinirea obiectivelor afacerii. Exemple:
	Formularea strategiei firmei

•	 Strategia la nivel de firmă (strategie de creştere, menţinere, restrângere)
•	 Strategia concurenţială (dominare prin costuri, diferenţiere, nişă). 

Argumentare
	Unicitatea afacerii

•	 Factorii critici de succes pentru domeniul afacerii
•	 Competenţa distinctivă a afacerii (avantaje competitive durabile– 

Metoda VRIO: este resursa Valoroasă, Rară, Inimitabilă, susţinută de 
Organizaţie)
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4. Analiza pieţei actuale

4.1. Cercetarea de marketing
	Informaţiile necesare pentru redactarea planului afacerii
	Sursele de informaţii  folosite
	Informaţiile care pot fi obţinute din date secundare 
	Informaţiile care pot fi obţinute din date primare
	Resursele necesare  pentru a obţine informaţiile dorite
	Redactare chestionar

4.2. Piaţa actuală
	Localizarea geografică a pieţei 
	Tendinţele actuale ale pieţei 
	Ritmul de creştere al pieţei
	Caracteristicile specifice pieţei 
	Motivele alegerii pieţei

4.3. Clienţii actualii
	Nevoile clienţilor pe care produsul/serviciul actual le satisface (identificare pe 

bază de chestionar)
	Segmentarea pieţei: 

•	 Stabilirea criteriilor de segmentare 
•	 Segmentele ţintă
•	 Factori de influenţă asupra dezvoltării segmentelor de piaţă
•	 Legăturile între trăsăturile produselor (serviciilor) şi beneficiile 

clienţilor pentru fiecare dintre segmentele de piaţă
	Motivele care au stat la baza cumpărării produsului/serviciului
	Persoanele care influenţează procesul de luare a deciziilor; preferinţele sau ideile 

preconcepute ale acestora 
	Atragerea clienţilor de referinţă
	Cât de mult cumpără clienţii şi cu ce frecvenţă
	Dificultatea pentru clienţii să obţină produse/servicii similare din alte surse 
	Bază de date cu numele clienţilor importanţi, forma de proprietate, localizare 

geografică, informaţii de contact, domeniul de activitate, cifra de afaceri, 
mărimea estimată a comenzilor şi ponderea în totalul vânzărilor estimate, 
frecvenţa cumpărării, aniversări, evenimente, reclamaţii etc.

	Fidelitatea clienţilor

4.4. Concurenţa actuală
	Principalii concurenţi direcţi şi indirecţi
	Punctele tari şi slabe ale concurenţei
	Analiza comparativa a produsului (serviciului) actual  în raport cu concurenţa
	Poziţionarea pe piaţă  a produsului/ serviciului în raport cu concurenţa
	Avantajul competitiv al firmei
	Avantajul competitiv al concurenţei
	Perspective de dezvoltare ale concurenţei
	Strategiile concurenţilor 
	Avantajul competitiv al concurenţei
	Durabilitatea avantajului competitiv în raport cu concurenţa
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	Cota de piaţă a concurenţei (total şi pe segmente de piaţă)
	Este dificil pentru un nou concurent să intre pe piaţa la costuri similare sau mai 

mici decât ale afacerii dumneavoastră?
	Există piedici pentru concurenţii actuali sau pentru cei noi în folosirea reţelelor 

dumneavoastră de distribuţie sau a altora similare? 
	Există dificultăţi de a se pătrunde pe piaţa dumneavoastră datorită constrângerilor 

legale şi/sau privind autorizarea? 
	Care este frecvenţa cu care se schimbă concurenţii în industria în care activaţi? 

5. Mixul actual de marketing
    
5.1. Produsele şi/sau serviciile actuale

	Descriere produs
	Nivelul principal al produsului 

•	 utilitatea şi beneficiile principale pentru consumator
•	 proprietăţile produsului (materialele, părţile componente, 

caracteristicile fizice, tehnice, economice etc.)
•	 calitatea (modul de finisare etc.)
•	 spectrul  (modelul,  mărimea, culoarea, aroma, clasa etc.)
•	 modul de funcţionare
•	 gama de produse (lărgimea, profunzimea, lărgimea gamei)

	Nivelul formal al produsului
•	 denumirea, marca şi logo-ul (simbolul)
•	 ambalajul 
•	 trăsături speciale sau elemente adăugate 

	Nivelul suplimentar al produsului
•	 garanţii 
•	 service
•	 restituirea banilor în caz de insatisfacţie
•	 servicii suplimentare (instalarea gratuitã sau la preţ redus, livrarea 

gratuită sau la preţ redus, vânzare în credit cu o rată a dobânzii 
joasă etc.).

	Descriere serviciu
	ce reprezintă
	utilitatea şi beneficiile principale pentru consumator
	etape în procesul de prestare a serviciului 
	scurtă  descriere a caracteristicilor serviciului:

•	 tangibilitatea 
•	 încrederea 
•	 solicitudinea 
•	 competenţa 
•	 curtoazia 
•	 credibilitatea 
•	 securitatea 
•	 accesibilitatea 
•	 comunicarea 
•	 înţelegerea clientului 

	Ciclul de viaţă al produsului/serviciului
	Caracteristici unice
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	Avantaje competitive din punct de vedere tehnico-constructiv
	Perspective, potenţial de dezvoltare 
	Existenţa şi posibilităţile de apariţie a produselor complementare şi de 

substituţie
	Ponderea produsului în cifra de afaceri
	Protejare produs (brevetare)
	Strategii de produs 

5.2. Promovarea actuală
	Mesajul transmis
	Mix-ul promoţional
	Mijloacele de informare folosite
	Monitorizarea rezultatelor promovării
	Costurile legate de fidelizarea clienţilor
	Bugetul de marketing ( cuprinde cheltuielile cu promovarea,  monitorizarea 

pieţei etc.)
	Strategia de promovare

5.3. Distribuţia actuală
	Canalele de distribuţie utilizate în domeniul afacerii 
	Dependenţa de vânzarea en detail şi/sau en gros
	Alegerea canalelor de distribuţie şi motivul alegerii acestora
	Descrierea procesului de vânzare
	Factorii care influenţează vânzarea
	Strategia de distribuţie

5.4. Preţul actual
	Obiectivele politici de preţ
	Metoda de stabilire a preţului
	Relaţia între preţ, segmentul de piaţă şi profit
	Existenţa segmentelor de piaţă mai sensibile la preţ
	Preţul cerut de concurenţi
	Strategia de preţ

6. Producţia şi procesele actuale

6.1. Producţia şi procesele actuale
	Tipul procesului de producţie (producţie de masă, serie sau unicat)
	Descrierea procesului tehnologic (etapele principale ale procesului tehnologic, 

timpul necesar fiecărei etape etc.)
	Regimul de lucru (nr. zile/an, nr. schimburi/zi, nr. ore/schimb)
	Echipamentele, maşinile, instalaţiile 

•	 mijloacele fixe existente (tipul echipamentelor, utilajelor şi a mijloacelor 
de transport; destinaţia acestora: pentru producţie; pentru activităţi 
auxiliare; pentru servicii)

•	 caracteristicile tehnico–economice ale mijloacelor fixe existente 
(parametrii tehnici, economici şi funcţionali; anul de fabricaţie a fiecărui 
mijloc fix; starea fizică - noi, uzate şi gradul de uzură al fiecăruia; 
capacitatea maximă de producţie).
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•	 condiţiile de achiziţie şi exploatare (costurile de achiziţie a mijloacelor 
fixe noi; costurile de achiziţie a mijloacelor fixe second hand (la mâna a 
doua); chiria aferentă mijloacelor fixe închiriate; durata contractului de 
închiriere;.

	Condiţiile de manipulare şi transport
	Sistemul de management al calităţii, certificarea sistemului calităţii
	Impactul asupra mediului înconjurător

      
 6.2. Furnizorii

	Necesarul cantitativ de materiale şi  materii prime; semifabricate etc
	Ce este realizat în cadrul firmei şi ce este cumpărat 
	Stabilirea criteriilor de alegere 
	Numărul şi răspândirea principalilor furnizori
	Informaţii despre furnizorii selectaţi (nume, forma de proprietate, denumire 

produs/serviciu furnizat, ponderea în totalul aprovizionărilor, reclamaţii)
	Stabilirea avantajelor părţilor implicate
	Uşurinţa în obţinerea cantităţilor necesare / materiilor prime de la alţi furnizori 

de încredere
	Capacitatea furnizorilor de a oferi materiale înlocuitoare viabile 
	Importanţa comenzilor dumneavoastră pentru activitatea celor mai importanţi 

furnizori
	Uşurinţa în schimbarea furnizorilor (de ex. costuri, neajunsuri ) 

6.3. Amplasamentul 
	Avantajele şi dezavantajele amplasamentului
	Descriere

7. Managementul afacerii 

7.1. Conducerea
	Experienţa, pregătirea, abilităţile managerilor
	Stilul de conducere
	Structura organizatorică a firmei
	Aria de responsabilitate a fiecărui manager
	Supravegherea personalului
	Instruirea managerilor
	Modalitatea de motivare
	Motivarea personalului
	Sursele de consultanţă folosite
	Lipsurile echipei de conducere şi modul de soluţionare a acestora

7.2. Personalul
	Numărul şi calificarea angajaţilor
	Sursele de recrutare 
	Modalitatea de ocupare a posturilor
	Instruirea angajaţilor
	Modalitatea de plată 
	Securitatea muncii
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8. Descrierea investiţiei
	Tipul investiţiei (ex: investiţie nouă, mărirea capacităţii de producţie instalată şi/

sau capacitatea de a oferi servicii, diversificarea producţiei, creşterea productivităţii, 
diversificarea gamei de servicii etc.) 

	Obiectul investiţiei (ex: construcţii de clădiri pentru producţie şi facilităţi conexe 
cu scop productiv,  achiziţie de maşini/echipamente/utilaje, achiziţie de mijloace 
de transport cu scop de producţie, investiţii în imobilizări necorporale - licenţe de 
franciză;  software; altele)  

	Obiectivele ce se doresc să fie atinse prin investiţie
	Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite 
	Descrierea procesului tehnologic îmbunătăţit în urma investiţiei şi impactul asupra 

mediului
	Structura de management în implementarea proiectului
	Principalii furnizori de materii prime pentru activităţile din proiectul de investiţii 

propus
	Modul de asigurare cu utilităţi
	Graficul de realizare a proiectului
	Modificările necesare la echipamentele sau la clădirile existente
	Modificările necesare în structura şi numărul personalului angajat
	Caracteristicile forţei de muncă locale faţă de cerinţe

9. Piaţa potenţială în urma investiţiei
	Volumul de vânzări estimat la sfârşitul următorilor doi ani pentru produsele/serviciile 

realizate ca rezultat al proiectului propus (vânzări preconizate produse/servicii pe 
principalii clienţi)

	Descrierea pieţei pentru produsele/serviciile realizate
	Poziţionarea pe piaţă  a produsului/ serviciului în raport cu concurenţa
	Descrierea concurenţilor potenţiali
	Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia noii oferte pe piaţă
	Desfacerea produselor/serviciilor realizate
	Promovarea produselor/serviciilor  şi estimarea costurile anuale de promovare

10.  Finanţele afacerii 

10.1. Veniturile 
	Detalii asupra eventualelor comenzi ferme care există sau comenzilor care vor 

exista
	Numărul cumpărătorilor potenţiali, posibilitatea de a stabili legături pe termen 

lung cu aceştia, frecvenţa şi mărimea comenzilor, estimarea cotei de piaţă 
probabile etc.

	Realizarea unei previziuni valorice totale a vânzărilor pe luni, trimestre, ani 
	Realizarea unei previziuni valorice pe segmente de piaţă a vânzărilor pe luni, 

trimestre, ani

10.2. Cheltuielile
	Stabilirea cheltuielilor generate de investiţii

•	 Cheltuielile cu bunurile de capital 
•	 Cheltuielile conexe investiţiei
•	 Cheltuielile cu implementarea investiţiei
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	Stabilirea cheltuielilor de operare
	Calculul amortizărilor
	Determinarea costurilor fixe şi variabile

10.3. Preţul
	Estimarea preţului 
	Stabilirea marjei de profit

10.4. Pragul de rentabilitate
	Calcularea pragului de rentabilitate
	Calcularea pragului de rentabilitate pentru profitul dorit

10.5. Documentele financiare
	Bilanţurile pe ultimii doi ani 
	Ultima balanţă de verificare contabilă
	Bilanţul pro-forma cel puţin pentru anul următor
	Contul de profit şi pierdere previzionat cel puţin pentru anul următor
	Previziunea cash-flow-ului

       
10.6.  Analiza bilanţului cu ajutorul indicatorilor financiari (analiza situaţiei trecute pe doi ani)

	Indicatori de lichiditate
	Indicatori de solvabilitate
	Indicatori de gestiune
	Indicatori de rentabilitate

10.7. Indicatorii de apreciere a investiţiei
	Descrierea planului de investiţii 
	Valoarea netă actualizată
	Rata internă de rentabilitate
	Durata de recuperare a investiţiei

 
10.8. Finanţarea afacerii

	Aprecierea necesarului de finanţare
	Identificarea surselor proprii de finanţare
	Identificarea surselor externe şi metodelor de finanţare 
	Evaluarea riscului de creditare
	Rentabilitatea urmărită de investitori
	Oferta pentru posibili investitori

11. Riscurile afacerii şi şansele de succes
	Identificarea riscurilor majore generate de activităţile viitoare (factori posibili 

de risc, cuantificarea factorilor de risc şi impactul asupra afacerii)
	Analiza de sensibilitate 

•	 Realizarea de scenarii (pesimist, probabil, optimist) cu privire la venituri 
•	 Realizarea de scenarii (pesimist, probabil, optimist) cu privire la 

cheltuieli
•	 Realizarea de scenarii (pesimist, probabil, optimist) cu privire la profit

	Modalităţi de contracarare a riscurilor principale (piaţă, concurenţă, tehnologie etc.)
	Stabilirea şanselor de succes
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12. Anexe
	Schiţe produs, amplasament
	Date tehnice
	Licenţe 
	Contracte
	Liste furnizori, clienţi
	Cercetări de marketing – chestionare
	Organigrama firmei
	Fişe de post
	CV - uri etc.

2.9 Recomandări pentru redactarea planului de afacere

1. Un plan de afaceri cuprinde mai multe capitole distincte, fiecare detaliind aspecte 
diferite ale afacerii. Unele părţi pot fi comasate sau,  mai rar, eliminate, în funcţie 
de specificul afacerii pe care o prezentaţi. 

2. Ordinea în care sunt elaborate aceste capitole nu este obligatorie, cu o singura 
excepţie: rezumatul  planului de afaceri se va întocmi ultimul şi va deschide, însă, 
planul de afacere. 

3. Este bine să urmăriţi o succesiune logică,  care să permită înţelegerea mai uşoară 
a afacerii. 

Start-up Dezvoltarea afacerii
1.  Sinteza planului
2.  Propunerea şi oportunitatea afacerii 
3.  Descrierea afacerii 
4.  Analiza pieţei 
5.  Mixul de marketing 
6.  Producţia şi procesele 
7.  Managementul afacerii 
8.  Finanţele afacerii 
9.  Riscurile afacerii şi şansele de succes
10. Anexe

1.  Sinteza planului
2.  Propunerea şi oportunitatea afacerii  
3.  Descrierea afacerii 
4.  Analiza pieţei actuale 
5.  Mixul actual de marketing 
6.  Producţia şi procesele actuale 
7.  Managementul afacerii 
8.  Descrierea investiţiei 
9.  Piaţa potenţială şi strategia de marketing  în 
urma implementării investiţiei 
10. Finanţele afacerii 
11.  Riscurile afacerii şi şansele de succes
12. Anexe

5. Este bine să vă organizaţi materialul, în aşa fel încât informaţiile să fie cât mai 
uşor identificate. De aceea, este bine sa numerotaţi capitolele şi subcapitolele cu 
cifre arabe: 

              Exemplu
2. Propunerea şi oportunitatea afacerii

2.1. Propunerea afacerii  
2.2. Oportunitatea afacerii
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1.1.1. Analiza mediului general 
1.1.2. Analiza mediului concurenţial 

       2.3. Motive de încredere 
1.1.1. Motive de încredere în afacere din partea întreprinzătorului
1.1.2. Motive de încredere în afacere din partea viitorilor clienţi 

6. Stabiliţi un termen-limită pentru realizarea  fiecărui capitol şi respectaţi-l!

7. Nu lăsaţi ca planul de afacere să se demodeze, actualizaţi-l în mod constant.

8. Excesul de optimism poate fi fatal succesului unui planul  de afacere. Fiţi sinceri 
cu voi înşivă şi  apelaţi la sfaturile prietenilor, rudelor, pentru a vă confrunta cu 
mai multe păreri.

9. Nu folosiţi un plan de afaceri pentru a arată cât de multe ştiţi dvs. despre afacerea 
dvs. Nimeni nu citeşte un plan de afaceri stufos. În ziua de azi, nimeni nu este 
interesat de un plan de afaceri mai lung de 50 de pagini.

10. Întreprinzătorul dacă vrea să utilizeze un plan de afacere pentru a obţine o finanţare 
trebuie să  înţeleagă  cultura, exigenţele şi  cerinţele  potenţialului finanţator şi să 
ia in calcul compatibilitatea cu acestea.

11. Credibilitatea este foarte importantă pentru un plan de afacere. Orice experienţă 
anterioară în afaceri încununată de succes trebuie menţionată şi  corelată  cu ideea 
de afaceri pentru a demonstra capacitatea de a atinge rezultatele previzionate. 

12. Durabilitatea afacerii este un criteriu foarte important în evaluarea unei idei de 
afacere. Investitorii sunt atraşi de afacerile cu efecte pe termen lung, de afacerile 
care au capacitate de a se dezvolta şi de a genera în mod constant, în timp, venituri.

13. Contactaţi competitorii, finanţatorii, potenţialii furnizori pentru a  obţine  informaţii  
cât  mai   relevante  şi  actuale  privind produsele/serviciile şi preţurile lor!
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14. Nu prezentaţi planul de afaceri celor care nu se pot implica direct în desfăşurarea 
lui, inclusiv băncilor, irosindu-vă reciproc timpul.

  Aplicaţie - Care sunt etapele pentru întocmirea unui plan de afacere?

În general, la întocmirea unui plan de afaceri se urmăresc parcurgerea unei serii de 
etape, care în cazul de mai jos prezintă o inversiune. Vă rugăm să identificaţi cele două 
etape care sunt inversate.

Colectarea informaţiilor. 

Schiţarea structurii planului de afaceri.

Revizuirea structurii planului de afaceri.

Identificarea scopului elaborării planului de afaceri.

Scrierea planului de afaceri.

Revizuirea planului de afaceri.

Actualizarea planului de afaceri

2.10 Susţinerea planului de afacere

Pregătirea susţinerii

	Aflaţi cât timp aveţi la dispoziţie şi încercaţi să-l valorificaţi la maximum prin repetiţii 
prealabile;

	Dacă nu ştiţi timpul pus la dispoziţie, este indicat să aveţi pregătite diverse scenarii 
de prezentare, în funcţie de timpul disponibil;

	Dacă este posibil, aflaţi din cine va fi formată audienţa (număr de persoane, funcţii 
deţinute).

Conţinutul expunerii

	Legătura dintre elementele succesive ale discursului trebuie planificată cu atenţie, 
astfel încât prezentarea să fie coerentă şi logică;

	Declaraţi-vă obiectivele încă de la începutul discursului şi repetaţi-le la sfârşitul 
acestuia;

	Încercaţi să identificaţi problemele sau întrebările pe care ar putea să le adreseze 
audienţa;

	Nu depăşiţi 100 cuvinte/minut;
	Evitaţi limbajul tehnic;
	Pregătiţi materiale de prezentare pe care le veţi distribui persoanelor prezente.
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Comportamentul în timpul susţinerii

	Începeţi prin a vă prezenta şi, dacă este cazul, prezentaţi colegii (specialiştii) care vă 
însoţesc, explicând  motivele pentru care dumneavoastră şi aceştia sunteţi prezenţi 
la întâlnire.

	Priviţi interlocutorii în ochi şi fiţi atent la limbajul trupului dumneavoastră şi al 
interlocutorilor.

	Deplasaţi-vă spre locul prezentării în pas măsurat.
	Evitaţi să staţi în spatele unui birou în timpul prezentării. Staţi alături de ecranul de 

proiecţie şi cât mai aproape de audienţă.
	Pentru poziţia braţelor sunt indicate trei posibilităţi:

- lăsaţi braţele să atârne pe lângă corp;
- un braţ îndoit deasupra liniei centurii;
- ambele braţe îndoite aduse lejer deasupra liniei centurii şi spre interior.

	Ţineţi-vă trunchiul şi capul drept şi picioarele depărtate la 10-15 cm unul de celălalt.
	Folosiţi concordanţa între gesturi şi conţinutul discursului. 
	Înainte de a sublinia ceva faceţi o pauză în vorbire.
	Atenţie la respiraţie!
	Dacă observaţi semne de plictiseală din partea auditoriului, este indicat să animaţi 

prezentarea sau să schimbaţi subiectul.
	Variaţia tonului vocii şi entuziasmul manifestat sunt foarte importante.
	Nu vă grăbiţi să încheiaţi.
	Lăsaţi timp pentru întrebări, iar răspunsurile la întrebări să fie scurte şi la obiect.
	Evitaţi să vă cereţi scuze pentru nerealizări.
	Îmbrăcaţi-vă adecvat. 

Echipamente şi materiale utilizate

	Folosiţi  planşele, calculatorul, retroproiectorul, videoproiectorul.
	Programele de prezentare pe calculator, gen Power Point, sunt instrumente de 

economisire a timpului şi cu impact vizual mare.
	Evitaţi să descrieţi la nesfârşit elementele vizuale prezentate.
	Atenţie la modul cum utilizaţi echipamentele audiovizuale disponibile!
	Indicatorul laser, dacă este folosit, nu trebuie îndreptat spre audienţă sau mişcat în 

permanenţă pe ecranul de proiecţie.
	Dacă este posibil, aduceţi mostre de produs.

Încheierea prezentării şi răspunsurile la întrebări

	Încheiaţi prezentarea printr-o concluzie.
	Ascultaţi  cu atenţie comentariile şi criticile.
	Repetaţi întotdeauna întrebarea pentru ca întreaga audienţă să afle ce aţi fost întrebat.
	Înainte de a răspunde, acordaţi-vă un moment de reflecţie asupra întrebării, astfel 

arătaţi respect celui ce a pus întrebarea.
	Aşteptaţi ca cel ce întreabă să-şi finalizeze întrebarea.
	Dacă este pusă o întrebare în timpul prezentării, şi ea va clarifica o ambiguitate, 

răspundeţi imediat.
	Nu răspundeţi înainte de a vă face o idee cu privire la ceea ce vrea să afle interlocutorul.
	Evitaţi discuţiile prelungite cu o persoană, răspunsurile ce necesită mult timp sau 

argumentele speciale.
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  Aplicaţie - Recomandări mod de prezentare plan de afacere

Plecând de la înregistrarea unei  prezentări de plan de afacere (de ex. emisiunea 
ARENA LEILOR TVR, http://www2.tvr.ro/arenaleilor/), sunteţi rugaţi să urmăriţi 
dacă o serie de recomandări referitoare la modul de prezentare  au fost respectate de 
către potenţialul întreprinzător.
Pentru a răspunde la întrebări vă rugăm să urmăriţi înregistrarea video: 
http://www.youtube.com/watch?v=ucxc1erbm0I                                                   

Recomandări mod de prezentare
Respectare 

Da Nu
Începeţi prin a vă prezenta şi, dacă este cazul, prezentaţi colegii 
care vă însoţesc, explicând  motivele pentru care dumneavoastră şi 
aceştia sunteţi prezenţi la întâlnire.
Priviţi interlocutorii în ochi şi fiţi atent la limbajul trupului 
dumneavoastră şi la cel al interlocutorilor.
Pentru poziţia braţelor sunt indicate următoarele posibilităţi: fie 
lăsaţi braţele să atârne pe lângă corp, fie un braţ îndoit deasupra 
liniei centurii sau ambele braţe îndoite aduse lejer deasupra liniei 
centurii şi spre interior.
Folosiţi concordanţa între gesturi şi conţinutul discursului.
Înainte de a sublinia ceva faceţi o pauză în vorbire.
Dacă observaţi semne de plictiseală din partea auditoriului, este 
indicat să animaţi prezentarea sau să schimbaţi subiectul.
Variaţia tonului vocii şi entuziasmul manifestat sunt foarte 
importante.
Circulaţi prin sala, apropiaţi-va de cei care vă asculta sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, deplasaţi-vă din când în când în jurul 
panoului pe care este afişată prezentarea.
Nu vă grăbiţi să încheiaţi.
Evitaţi să vă cereţi scuze pentru nerealizări.
Îmbrăcaţi-vă adecvat. 
Lăsaţi timp pentru întrebări, iar răspunsurile la întrebări să fie 
scurte şi la obiect.
Folosiţi  planşele, calculatorul (programul Power Point este de 
folos), retroproiectorul.
Dacă este posibil, aduceţi mostre de produs.
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  Aplicaţie - Recomandări mod de răspuns la întrebări

Plecând de la aceeaşi înregistrare a unei  prezentări de plan de afacere, sunteţi rugaţi 
să urmăriţi dacă o serie de recomandări referitoare la modul  în care se răspunde la 
întrebări au fost respectate de către potenţialul întreprinzător.
Pentru a răspunde la întrebări vă rugăm să urmăriţi înregistrarea video: 
http://www.youtube.com/watch?v=ucxc1erbm0I

Recomandări mod de răspuns la întrebări
Respectare 
Da Nu

Vorbiţi liber, iar dacă folosiţi diverse materiale de prezentare (de. ex. 
slide-uri, folii) nu citiţi conţinutul, doar punctaţi şi adăugaţi  diverse 
explicaţii.
Ascultaţi  cu atenţie comentariile şi criticile.
Încheiaţi prezentarea printr-o concluzie.
Repetaţi întrebarea pentru ca întreaga audienţă să afle ce aţi fost 
întrebat.
Înainte de a răspunde, acordaţi-vă un moment de reflecţie asupra 
întrebării, astfel arătaţi respect celui ce a pus întrebarea.
Aşteptaţi ca cel ce întreabă să-şi finalizeze întrebarea.
Nu răspundeţi înainte de a vă face o idee cu privire la ceea ce vrea să 
afle interlocutorul.
Evitaţi discuţiile prelungite cu o persoană, răspunsurile ce necesită 
mult timp sau argumentele speciale.

  Aplicaţii 

A1   Schiţaţi o primă variantă a planului dumneavoastră de afaceri şi încercaţi să o prezentaţi 
prietenilor sau familiei. Fiţi receptivi la sugestii şi critici. Filmaţi prezentarea şi analizaţi-o.

A2  Întocmiţi o listă cu principalele obstacole care stau în faţa demarării propriei 
dumneavoastră afaceri şi identificaţi pentru fiecare problemă cel puţin o soluţie posibilă.
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CAPITOLUL 3   
SUCCESUL ŞI INSUCCESUL AFACERILOR  

3.1    Relaţia succes-insucces în afaceri

Afacerile pot fi drumul spre bogăţie dar, la fel de bine, pot conduce la  ruină. Garanţia 
succesului deplin într-o afacere nu există, chiar dacă întreprinzătorul este o fire entuziastă, 
încrezătoare în propriile forţe şi hotărâtă. Aceste calităţi pot constitui premisele unei afaceri de 
succes, dar, deşi sunt esenţiale, nu sunt şi suficiente.

Într-o economie de piaţă, procesul prin care iau naştere noi afaceri şi, în acelaşi timp, o 
mare parte din cele care au existat dau faliment, este un proces natural. Eşecul în afaceri este o 
consecinţă naturală a unei economii de piaţă dezvoltate şi nu trebuie privit ca un lucru anormal. 
Statistica arată că un sfert din firmele înfiinţate dau faliment în primul an de existenţă, iar după 
patru ani se ajunge la trei sferturi. 

Aplicaţie  - Povestea spiriduşilor
Care este morala poveştii?
În adâncurile pământului trăiau spiriduşii. Le era cald şi confortabil. Odată au auzit că 
viaţa pe suprafaţa pământului este fenomenală, dar periculoasă. Ei au decis să verifice 
acest lucru şi au trimis un cercetaş.

În momentul când a ajuns la suprafaţă, el a suportat cel mai mare şoc din viaţa sa. Era iarnă şi 
viscolea puternic. El îşi imagina suprafaţa pământului altfel. Spiriduşul s-a întors grăbit la ai săi şi 
le-a povestit despre condiţiile insuportabile de la suprafaţă.

Dar zvonurile insistente despre frumuseţea de la suprafaţă i-au determinat pe spiriduşi să trimită alt 
cercetaş, însă la mijlocul verii. Acesta a descoperit un cu totul alt tablou. Soarele încălzea, păsările 
ciripeau şi peste tot zburau fluturi. Spiriduşul s-a întins pe iarbă să se încălzească. La întoarcere, a 
descris cu mari emoţii cele văzute.

Acum spiriduşii s-au încurcat definitiv. Ei nu ştiau ce să creadă. Ce-i acolo sus: gheaţă şi zăpadă sau 
iarbă mirositoare? Au trimis încă doi cercetaşi: unul toamna şi altul primăvara. Şi din nou informaţia 
era destul de contradictorie. În final, au decis să nu rişte şi să rămână cu traiul sub pământ.
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  Aplicaţie  -  Factori determinanţi în succesul unei afaceri

În Statele Unite, în fiecare luna sunt înregistrate peste 50.000 de noi firme, dintre care 
majoritatea eşuează. Vă rugăm să parcurgeţi următorul articol, cu exemple din Statele 
Unite, pentru a înţelege 21 de factori ce pot influenta şansele de reuşită ale unei afaceri.

Link articol: http://www.ideideafaceri.manager.ro/articole/management/21-de-factori-
de-care-depinde-succesul-in-afaceri-427.html

Pe măsură ce parcurgeţi articolul, vă rugăm să bifaţi acei factori, la care consideraţi că 
mai aveţi  de lucru pe baza experienţelor anterioare, în situaţia în care aţi dorii să iniţiaţi 
propria afacere. 

Factori determinanţi în succesul afacerii Zona de 
selecţie

Gradul de motivare
A fi cu picioarele pe pământ
Cât de mult iţi place să-ţi conduci afacerea
Flexibilitatea
Canalizarea eforturilor
Capacitatea de a face ceea ce trebuie
Suportul familiei
Iniţiativa personală
Compatibilitatea cu partenerii
Prevederile legale
Impresia pe care le-o creaţi celorlalţi
Cunoaşterea produsului
Contactele cu furnizorii şi distribuitorii
Sunteţi ordonat?
Gradul de familiarizare a consumatorilor cu produsul sau serviciul oferit
Unicitatea produsului
Condiţiile oferite clienţilor
Cunoaşterea concurenţei
Capitalul iniţial necesar
Profitul potenţial
Locaţia afacerii

Observaţie: Toţi factorii prezentaţi pot fi influenţaţi, îmbunătăţiţi, schimbaţi sau orientaţi 
într-o direcţie sau alta, norocul este însă imprevizibil. Foarte mulţi întreprinzători de 
succes spun ca au avut de înfruntat loviturile neşansei sau ale ghinionului. Dar toţi sunt 
de părere că ghinionul poate fi înfrânt prin perseverenţă şi multă muncă.
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Legea numerelor mari
Pentru a obţine succes, este nevoie să cunoaştem şi să folosim „legea numerelor mari”.
Dacă luăm un zar şi-l aruncăm o singură dată, atunci numărul căzut va fi o simplă 

întâmplare. Dacă-l aruncăm de zece ori, la fel vor fi nişte întâmplări. Dar dacă-l aruncăm de o 
sută cincizeci de ori, atunci intră în rol teoria probabilităţilor. Cu cât mai multe aruncări facem, 
cu atât mai mare este probabilitatea apariţiei unei legităţi.

Deoarece nu vrei ca rezultatele tale să depindă de noroc, există o singură garanţie a 
succesului. Cu cât mai des vei face unul şi acelaşi lucru, cu atât  mai repede se va manifesta 
legea numerelor mari. În acest caz, pot fi planificate şi calculate rezultatele activităţii. 

Orice ai face, fă cât mai mult. Doar astfel ai garanţia succesului. Restul este loteria 
amatorului.

Sursa: Valentin Dolganiuc, Secretele învingătorilor, www.libertatefinanciara.com

3.2   Avantajele şi dezavantajele asocierii

O afacere pe cont propriu, alături de nişte asociaţi sau chiar alături de membrii familiei 
sunt variante la care, cu siguranţă, un întreprinzător se poate gândi. 

Avantajul începerii unui business în parteneriat este acela de a reuni competenţele mai 
multor acţionari.

Împărţirea conducerii unei afaceri oferă mai multe şanse de reuşită, nu trebuie uitat că 
35% dintre eşecuri sunt cauzate de neînţelegeri între asociaţi.

Recomandări:
•	 Asiguraţi-vă de la început că personalitatea asociatului corespunde cu stilul dvs.
•	 Principiul de a nu pune prea mulţi bucătari în acelaşi loc se aplica şi în business. Deja 

la trei, patru parteneri riscul ca discuţiile să ia locul dezvoltării afacerii este destul de 
ridicat. Probabil că doi este numărul perfect de parteneri pentru o afacere mica sau 
mijlocie.

•	 Este de regulă recomandabil ca unul dintre parteneri să păstreze majoritatea – altfel 
spus, afacerea să nu fie împărţită 50-50%. În acest fel, se poate ieşi mai uşor din impasul 
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luării unei decizii asupra căreia nu se ajunge la consens iar activitatea firmei nu rămâne 
blocata.

•	 Evitaţi, pe cât se poate, managementul în echipă: în caz de dezacord, veţi avea dificultăţi 
în găsirea unei ieşiri. 

•	 Feriţi-vă de alianţe cu prieteni (sau apropiaţi) cu care aveţi legături afective. 
•	 Evitaţi ca  o persoană (cu excepţia directorului) să fie  in acelaşi timp şi acţionar şi 

salariat al unei firme, interesele sale fiind  contradictorii.
•	 Cât timp mai mulţi asociaţi muncesc împreună in firma, este esenţial să se definească 

clar, de preferinţă în scris, atribuţiile fiecăruia.
•	 Cum ştim că asociaţii se despart la un moment dat, trebuie prevenită plecarea din firmă 

şi cum se va organiza aceasta: cine îi va vinde cui, la ce preţ (ce mod de calcul se va 
folosi), cum să se împiedice situaţiile de blocaj etc.

  Aplicaţii – Asocierea în afaceri

A1  După părerea dvs. care pot fi avantajele posibile ale asocierii:

Uneori, punctele de vedere diferite sunt un motor al 
progresului. Adevărat Fals

Decizia în ce priveşte drumul  afacerii este uşor de luat. Adevărat Fals
Diminuarea riscurilor în faza de început a afacerii. Adevărat Fals
Cunoştinţe şi abilităţi diferite, complementare, conduc la 
lărgirea ariei de dezvoltare a firmei. Adevărat Fals

A2  Care sunt criteriile după care ar fi de dorit vă ghidaţi în alegerea partenerului ideal 
intr-un business. Alegeţi dintre criteriile de mai jos:
• Pregătirea şi experienţa profesională
• Istoricul sau ca om de afaceri
• Portofoliul său
• Credibilitatea şi onestitatea
• Solvabilitatea financiară a sa şi a afacerilor sale
• Relaţiile interpersonale
• Comportamentul său ca individ 
• Repartizarea responsabilităţilor şi identificarea aportului fiecăruia
• Repartizarea în termeni clari referitoare la contribuţia financiară şi profitul.
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  Aplicaţii – Afacerea de familie

Şi cum singur este foarte greu să reuşeşti, prietenii se schimbă de la o zi la alta şi pot 
apărea divergente de nerezolvat, întreprinzătorului îi poate rămâne varianta unei afaceri de 
familie.

De când a apărut criza, afacerile de familie sau tot dezvoltat. Sorin şi Dejan Onis sunt 
doi timişoreni care construiesc case la cheie. Până acum doi ani au condus o echipă de 12 
muncitori. Acum, însă, au rămas doar ei. Lucrează cu încredere împreună şi partea cea mai 
frumoasă este că nu trebuie să împartă banii câştigaţi cu nimeni. Cei doi onorează in medie 
câte 5 comenzi pe lună şi câştigă între 2.500 şi 10.000 de euro.

Pentru a afla mai multe vă rugăm să urmăriţi înregistrarea video.

Sursa:http://stirileprotv.ro/stiri/economie/afacerile-de-familie-le-aduc-romanilor-inspirati-
venituri-considerabile.html

Sursa: Ştirile ProTv

Ştiaţi că?
Cea mai mare familie din lume: 

un soţ+39 neveste+94 de copii+33 de nepoţi!

Fericitul cap de familie: Ziona Chana (66 de 
ani, India)
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  Aplicaţie – Afacerea de familie

După părerea dvs. care dintre următoarele afirmaţii referitoare la afacerile de familie sunt 
adevărate şi care sunt false. Pentru informaţii suplimentare puteţi lectura articolul.
http://www.adevarul.ro/societate/viata/Copii_care_continua_afacerile_
parintilor_0_432557303.html

O predilecţie pentru transferul afacerilor de familie există în 
spaţiul urban. Adevărat Fals

Aproximativ 20% din afacerile de top din România sunt afaceri 
de familie. Adevărat Fals

Afacerile de familie au reputaţia de a fi cei mai buni angajatori 
pentru că tind să promoveze loialitatea şi au o aversiune în a 
concedia angajaţii.

Adevărat Fals

Porsche, Ford, Fiat, Metrou sunt afaceri de familie. Adevărat Fals

Aproximativ 80% din afacerile  din întreaga lume sunt afaceri 
de familie. Adevărat Fals

Doar 15-20% din afacerile de familie, au un plan concret de 
succesiune la generaţia următoare şi au folosit sau folosesc 
consultanţă specializată în acest sens.

Adevărat Fals

În majoritatea afacerilor de familie există deja implicarea unuia 
sau mai multor membri ai familiei pe lângă fondator şi aceştia 
sunt, de regulă, copii fondatorului - cam 75% din afacerile de 
familie.

Adevărat Fals

Majoritatea antreprenorilor de succes de după Revoluţie îşi 
propun la un moment dat un exit şi îşi fac planuri pe termen 
scurt şi mediu.

Adevărat Fals
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  Aplicaţie – Afacerea de familie

O serie de avantaje  şi dezavantaje ale afacerilor de familie se regăsesc şi în următorul 
articol.

Link: http://www.aippimm.ro/articol/info_util/planificarea_afacerilor/planificarea_
afacerilor_57

Pornind de la informaţiile furnizate de articol, vă rugăm să identificaţi în ce arie importantă 
pentru bunul mers al afacerii s-ar găsi eventualele avantaje şi dezavantaje.

Flexibilitatea în plata muncii depuse Avantaj Dezavantaj
Implicarea în afacere Avantaj Dezavantaj
Receptivitatea la schimbare Avantaj Dezavantaj
Profesionalizarea afacerii Avantaj Dezavantaj
Gândirea pe termen lung Avantaj Dezavantaj
Luarea deciziilor Avantaj Dezavantaj
Calitatea cunoştinţelor Avantaj Dezavantaj
Succesiunea Avantaj Dezavantaj
Solidaritatea şi mândria Avantaj Dezavantaj

3.3    Riscurile afacerii

Hotărârea de a intra în afaceri ar trebui să fie luată atunci când sunt înţelese pe deplin 
riscurile implicate şi modurile  în care aceste riscuri pot fi reduse. 

Studiile au arătat că, odată cu trecerea anilor, cresc şansele unei firme de a supravieţui, 
indiferent de mărime – primii doi sau trei ani fiind critici.

Riscul financiar şi emoţional pot fi foarte mari. Astfel, pe lângă pierderea financiară pe 
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care o suportă întreprinzătorul dacă afacerea eşuează, există şi riscuri cu privire la carieră şi 
riscuri psihice. 

Realitatea demonstrează faptul că multe dintre afacerile care suferă eşecuri sunt 
înfiinţate de persoane care posedă aptitudini şi abilităţi manuale şi artistice sau alte talente. 
Costul eşecului este amplificat, de multe ori, de pierderea statutului cu greu câştigat în ocupaţiile 
anterioare precum şi de rănirea orgoliului personal. Eşecul, de orice fel, se constituie într-o 
experienţă devastatoare. [18]

Mai mult de o treime din firmele care dau faliment eşuează din cauza incompetenţei 
proprietarilor. Managementul slab pe care aceştia îl desfăşoară se datorează, de regulă, lipsei de 
experienţă practică în afaceri precum şi carenţelor majore în domeniul pregătirii manageriale 
sau a dezechilibrului existent între pregătirea şi experienţa în management. Această imaturitate 
în dobândirea şi aplicarea cu succes a cunoştinţelor de specialitate în domeniile de maxim 
interes pentru bunul mers al afacerii – cum ar fi vânzări, producţie, finanţe, marketing – 
devansează astfel alte cauze de faliment (cum ar fi: dimensiunea mică sau lipsa de maturitate 
a afacerii; lipsa unei nevoi bine definite, care să fundamenteze  afacerea; mărimea mult prea 
mare a creditelor contractate; concurenţa puternică; activele fixe excesive; lipsa unui control 
adecvat al cheltuielilor; alte consecinţe ale managementului ineficient).

Proprietarii de afaceri sunt lipsiţi de obiectivitate atunci când vorbesc despre propriul 
insucces, şi rareori atribuie eşecul defectelor personale, eşecul fiind atribuit altor motive, 
precum: lipsa cererii, ratele mari ale dobânzilor, concurenţa puternică şi capitalul insuficient.

Trebuie să se facă o diferenţă clară între cauzele aparente şi cele reale. Ceea ce o 
persoană ar putea descrie drept „concurenţă puternică” ar putea fi, de fapt, efort scăzut în 
vânzări, iar „capital insuficient” ar putea însemna orice (de la active fixe scumpe la prea multe 
rude pe statul de plată).

Managementul desfăşurat în cadrul firmelor mici este mult mai dificil şi solicitant, şi 
chiar mai susceptibil la eşec decât în cazul firmelor mari. În cele mai multe cazuri, afacerea este 
iniţiată de către o persoană cu experienţă pe o singură funcţie (de obicei producţie sau vânzări) 
iar în timp aceasta trebuie să desfăşoare şi activităţi corespunzătoare mai multor funcţiuni ale 
firmei (precum personal, finanţe, contabilitate sau marketing). Toate aceste funcţii au suferit o 
dezvoltare intensivă în ultimele decenii, ele având o importanţă capitală asupra bunului mers 
al afacerii. [18] 

De aceea, este evident imposibil ca o singură persoană să fie expertă în toate aceste 
domenii. De cele mai multe ori, iniţiatorul afacerii nu poate angaja specialişti pentru fiecare 
funcţie, datorită capitalului insuficient pe care îl posedă. Nu se exagerează cu nimic când 
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iniţiatorul unei afaceri mici este numit sugestiv „omul orchestră”.

Managementul într-o firmă mică are mai puţină libertate de acţiune în ceea ce priveşte 
posibilitatea de a face erori mari. Într-o afacere mare, efectul unei decizii proaste a unui manager 
este absorbit de firmă în ansamblul ei, pe când într-o firmă mică, datorită resurselor insuficiente 
de care aceasta dispune, chiar şi o singură eroare este costisitoare şi poate avea consecinţe 
devastatoare.

Întreprinzătorii inteligenţi îşi calculează întotdeauna riscul. Le place provocarea dar nu 
se aventurează. Întreprinzătorii evită situaţiile cu risc scăzut deoarece nu văd în ele o provocare 
şi de asemenea evită situaţiile cu risc ridicat deoarece sunt persoane care vor să reuşească. 

Întreprinzătorii inteligenţi riscă mediu dar permanent şi urmăresc să împartă riscurile cu 
alţii (de ex. alţi investitori, bănci etc.). Asumându-şi riscuri calculate, întreprinzătorii urmăresc 
câştigul pe termen lung. 

Riscul acoperă o multitudine de domenii, pe care cei care aspiră să devină întreprinzători 
trebuie să le înţeleagă. Astfel, se vorbeşte despre:

	Riscul legat de domeniul de activitate. Este dat de întâlnirea dintre cerere şi ofertă. Cu 
cât numărul de clienţi este mai mic, cu atât firma este mai vulnerabilă. 

	Riscul succesoral. Are în vedere legătura familie-firmă; componenta umană; timpul 
necesar şi aspectul juridic al succesiuni proprietăţii de la întreprinzător la familie.

	Riscul financiar. În iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri, întreprinzătorul riscă o bună 
parte din economiile sale dacă nu chiar toate economiile .

	Riscul carierei. Se pune întrebarea dacă întreprinzătorii vor fi capabili sau nu să-şi 
găsească o slujbă sau se vor întoarce la cea veche, dacă afacerea eşuează.

	Riscul familial şi social. Înfiinţarea, desfăşurarea şi dezvoltarea unei afaceri foloseşte 
cea mai mare parte din energia şi timpul unui întreprinzător, celelalte angajamente pot 
avea de suferit. 

	Riscul psihic. În cazul unui faliment, psihicul întreprinzătorului poate să aibă de suferit, 
de multe ori ireversibil. 

	Riscul tehnic şi tehnologic. Ia în calcul riscul nerealizării cantităţii programate; riscul 
neîncadrării în consumurile specifice normate; riscul accidentelor de muncă; riscul 
rebuturilor.

	Riscuri privind proprietatea. Întreprinzătorul trebuie să aibă în vedere o serie de 
riscuri privind proprietatea, cum ar fi: posibilitatea apariţiei de incendii, dezastre 
naturale, spargeri, furturi. 



56Modulul 3 - Planul de Afacere

	Riscuri privind personalul. Angajaţii pot comite furturi, fraude, neglijenţe. 
	Riscul comercial. Are în componenţă: riscul privind negocierea neurmată de încheierea 

contractului; riscul de preţ; riscul dependenţei de resursele limitate într-o anumită zonă 
geografică, riscul de transfer de plăţi; riscul de schimb valutar; riscul privind clienţii 
nemulţumiţi sau rău-platnici. 

	Riscul legat de pregătire. Se referă la riscul privind pregătirea întreprinzătorului; riscul 
privind pregătirea managerilor; riscul privind pregătirea angajaţilor.

	Riscul de exploatare. Reprezintă incapacitatea firmei de a se adapta la timp şi cu cel mai 
mic cost la variaţiile mediului. Îndeosebi microîntreprinderile prezintă vulnerabilitate 
ridicată la modificările majore ale mediului de afaceri. [21]

3.4   Bariere de percepţie şi opinii în cultura antreprenorială

De multe ori ne place să căutăm scuze, să ne ascundem în spatele prejudecăţilor şi a 
falselor opinii pentru lipsa noastră de iniţiativă din domeniul antreprenorial şi nu numai. Iar 
dacă cineva reuşeşte să treacă peste aceste bariere, ce păreau de netrecut la un moment dat, ne 
ferim să tragem învăţăminte, să luăm informaţii şi de ce nu, să încercăm şi noi. 

,,Prejudecata este ca o plută pe care mintea naufragiată se urcă şi vâsleşte spre siguranţă.”
Ben Hecht

,,Este mai uşor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată.”
Albert Einstein
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  Aplicaţie -  Bariere de percepţie şi opinii în cultura antreprenorială

Aveţi contraexemple, din experienţa şi cultura proprie, pentru următoarele bariere de 
percepţie?

Bariere de percepţie Opinii Existenţa 
contraexemplu

Lipsa norocului Tot ce ai nevoie într-o afacere este norocul DA NU
Lipsa oportunităţii Este necesar să aştepţi o bună oportunitate DA NU
Lipsa banilor Fără bani nu poţi să înfiinţezi o afacere DA NU

Lipsa studiilor Fără studii universitare nu vei putea conduce o 
afacere de succes DA NU

Lipsa experienţei Numai persoanele cu experienţă pot deveni 
oameni de afaceri DA NU

Lipsa calităţilor native
Un bun om de afaceri se naşte cu o serie 
de calităţi pe care nu le poate dobândi prin 
învăţare

DA NU

Necesitatea de a fi 
bărbat

Numai bărbaţii pot înfiinţa şi conduce afaceri 
de succes DA NU

Dificultatea 
începutului În primele luni ale afacerii ai numai de pierdut DA NU

Teama de faliment Marea majoritate a afacerilor dau faliment 
foarte repede DA NU

Dorinţa de siguranţă A fi angajat este mai puţin riscant decât a 
întreprinde propria ta afacere DA NU

Lipsa consecvenţei Prima afacere trebuie să aibă succes DA NU

Complexitatea afacerii A  conduce o afacere este văzut ca un lucru 
foarte complicat DA NU
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  Aplicaţie -  Pilda pescarului mexican

Care este morala poveştii?
 Un om de afaceri, aflat în vacanță pe o plajă din Mexic, observa zi de zi un pescar 
care se întorcea din larg, la scurt timp după ce plecase, cu doar câțiva pești în barcă. 
Curios, îl întrebă de ce nu stă mai mult pe mare ca să prindă mai mult pește. „Păi, prind 
destui cât să îmi hrănesc familia“, răspunse pescarul. „După care mă întorc acasă, să mă 
joc cu copiii mei. Mâncăm, iar după prânz, tragem cu toții un pui de somn. Iar seara merg 
cu prietenii la taverna din sat – mâncăm, bem, cântăm la chitară şi dansăm“, mai spuse el. 

 Omul de afa ceri clătină nemul țumit din cap: „Ar trebui să petreci mai mult timp 
pescuind, astfel încât să câştigi mai mulţi bani. Cu acești bani îţi poţi cumpăra o barcă mai 
mare, cu care să prinzi mai mult peşte. Apoi, încetul cu încetul, îţi vei permite să cumperi 
mai multe bărci. Pentru că vei prinde foarte mult pește, va trebui apoi să investești într-o 
fabrică de conserve. Cu asta vei câștiga și mai mulți bani, astfel încât îți vei putea extinde 
afacerea în toată țara și, de ce nu, în toată lumea.“ Pescarul vru să afle continuarea: „Și 
după aceea?“ „După aceea vei fi foarte bogat și îți vei permite să-ți petreci restul vieții pe 
o plajă, să te joci cu copiii, să-ți faci siesta cu soția și să-ți petreci serile cu prietenii“, veni 
răspunsul.

   „În țările bogate, consumul constă în oameni care cheltuiesc bani pe care nu-i au pentru a cumpăra 
lucruri de care nu au nevoie pentru a impresiona oameni pe care nu-i plac“ 

Joachim Spangenberg, sociolog

„Suntem înconjurați de filozofia «Cumperi acum, plătești mai târziu» și am uitat valorile adevărate. 
Limitați-vă da toriile și preveniți cheltuielile exagerate. Cu cât cheltuiești mai mult, cu atât trebuie să 
muncești mai mult pentru a plăti.“ 

Tracey Smith, „Manifestul downshifting-ului“ 

Downshifting-ul este un curent care promovează un stil de viaţă mai relaxat, mai sănătos, mai cumpătat, 
mai prietenos cu natura și pune în discuție relaţiile dintre individ şi timp și raportul muncă-viaţă.
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  Aplicaţie -  „Filozofia pietrelor”

Care este morala poveştii?
Un profesor de filozofie stătea în faţa studenţilor săi având câteva obiecte în faţa lui!
 
Când a început ora, fără să spună un cuvânt, a luat un borcan mare şi a început să-l umple 
cu pietre cu diametrul de aproximativ 5 cm. Apoi i-a întrebat pe studenţi dacă borcanul 
este plin! Au fost cu toţii de acord că este plin! 
 
Apoi a luat o cutie cu pietricele şi le-a turnat în borcan, scuturându-l uşor. Desigur că acestea 
s-au rostogolit printre pietrele mari şi au umplut spaţiile rămase libere. Apoi i-a întrebat pe 
studenţi dacă borcanul este plin! Au fost din nou de acord că este plin! Şi au râs. 

Apoi a luat o cutie cu nisip şi l-a turnat în borcan, scuturându-l uşor. Desigur nisipul a 
umplut spaţiul rămas liber.

Acum, spuse profesorul, vreau să recunoaşteţi că această este viaţa voastră. Pietrele mari 
sunt lucrurile importante: familia, partenerul, sănătatea şi copiii voştri, lucruri care, chiar 
dacă totul este pierdut, şi numai ele au rămas, viaţa voastră tot ar fi completă. Pietricelele 
sunt celelalte lucruri care contează: slujba, casa şi maşina. Nisipul reprezintă lucrurile 
mici care completează restul. 
 
Şi o continuare haioasă a pildei………..

Un student din ultima bancă a luat borcanul, despre care cu toţii erau de acord că este 
plin, şi a turnat în el o sticlă de bere! Berea a umplut spaţiile rămase libere şi a umplut cu 
adevărat borcanul!
 
Nu contează cât de plină îţi este viaţa, mereu rămâne loc pentru o bere!
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  Povestea crizei pe înţelesul tuturor

Într-un sătuc de câmpie, a venit un investitor străin, însoţit de asistentul lui. A bătut la prima uşa 
întâlnită şi i-a spus proprietarului:
- Uite, eu sunt colecţionar de broscuţe. Dacă îmi aduci o broscuţă, am să îţi dau pe ea 10 euro. 
Ţăranul a fugit repede în pădurea din spatele casei şi a luat o broscuţă. I-a dat-o investitorului, şi-a 
luat cei 10 euro şi le-a spus vecinilor despre ce afacere a făcut. A doua zi, fiecare ţăran s-a dus la 
investitor cu cate o broscuţă, pe care a vândut-o cu 10 euro.

După câteva zile, investitorul le-a spus sătenilor:
- Văd ca afacerea merge. De azi, pentru fiecare broscuţă am să vă plătesc câte 20 de euro. Ţăranii 
au dat fuga în pădure, au cules broscuţe şi le-au predat pentru 20 de euro/bucata, investitorului.
După alte câteva zile, acesta s-a întors în ţara sa, presat de afaceri, lăsându-l pe asistent cu 
broscuţele, urmând ca el să se întoarcă după cel mult o săptămână.
Înainte de a pleca, le-a spus: 
- Dragii mei, sunt nevoit să mă întorc urgent în ţară. Vă promit însa că la întoarcere am să cumpăr 
de la voi broscuţele cu 60 de euro bucata şi a plecat, în uralele sătenilor fericiţi de pleaşcă ce a 
dat peste ei.
A doua zi, asistentul investitorului a adunat sătenii şi le-a spus:
 - Fraţilor, m-am gândit la o afacere pentru voi. Şeful meu se va întoarce peste doua săptămâni şi 
vă va plăti câte 60 de euro/broscuţa. Daca vreţi, vi le vând eu înapoi pentru 35 de euro bucata, iar 
voi le veţi vinde cu 60. Profitul vostru va fi frumuşel. Ce spuneţi?
Sătenii, s-au adunat la sfat şi au decis că o aşa afacere nu mai prind ei degrabă. Au pus mână 
de la mână, s-au împrumutat pe la cunoscuţi, pe la bănci, care pe unde a putut, şi au cumpărat 
broscuţele înapoi cu 35 de euro bucata. Asistentul investitorului a luat banii, a plecat după şeful 
su, iar pe săteni nu i-a mai căutat nimeni, niciodată.

Rezultatul
Satul s-a umplut de broscuţe şi datornici. Sătenii au rămas cu banii daţi, cu împrumuturi scumpe 
la bănci şi cămătari fără să deţină niciun activ în plus faţă de ceea ce aveau înaintea afacerii. 
Cămătarii s-au plâns Primăriei spunând că, dacă nu vor fi plătiţi, se vor ruina, pentru că nu mai pot 
împrumuta pe nimeni şi atunci se va distruge tot satul. Ca să nu ajungă cămătarii la ruină, primarul 
(în loc să dea bani oamenilor de rând pentru a-şi plăti datoriile) le-a dat bani ... tot cămătarilor. 
Aceştia, având deja o mare parte din bani adunaţi, nu i-au iertat pe oameni de datoriile în care 
tocmai se băgaseră... Cum primarul satului a delapidat bugetul primăriei, era şi el, de asemenea, 
în datorii. Atunci, a cerut bani cu împrumut la alte primării; dar acestea i-au spus că nu-l pot ajuta, 
deoarece, în situaţia în care se afla el acum, nu vor putea recupera niciodată banii...
Aşa numiţii ,,investitori” s-au umplut de bani... băncile şi  cămătarii s-au ales cu profiturile lor 
rezolvate şi o mulţime de oameni de la care continuă să perceapă ceea ce au împrumutat plus 
dobânda, iar primăria, pentru a rezolva situaţia şi a salva populaţia, a redus salariile funcţionarilor 
săi şi pensiile...
Aceasta este povestea crizei, pe înţelesul celor care nu au deprins cotloanele businessului bancar.



61 Modulul 3 - Planul de Afacere

  Temă – Întocmirea unui plan de afacere

Cursanţii au de ales între două teme, şi anume:

Varianta 1. Să se întocmească o variantă simplificată a planului de afacere. Cursantul 
are de ales să întocmească un plan de afacere pentru o afacere aflată la început (Start-up) sau 
pentru o afacere care există, folosind structura prezentată în detaliu în cadru modulului. 

Se va merge pe oferirea unor informaţii mai puţin detaliate decât în structurile prezentate. 
Totuşi,  se vor parcurge toate capitole importante. Astfel, varianta finală a temei va trebui 
să conţină:

Start-up Dezvoltarea afacerii
1.  Sinteza planului
2.  Propunerea şi oportunitatea 
afacerii (analiza de macromediului, 
analiza mediului concurenţial)
3.   Descrierea afacerii (prezentare 
firmă, viziunea, misiunea, analiza 
SWOT, obiectivele afacerii)
4.   Analiza pieţei (piaţa, clienţii, 
concurenţa)
5.   Mixul de marketing (produsul/
serviciul, promovarea, plasamentul)
6.   Producţia şi procesele (producţia, 
furnizorii, amplasamentul)
7.   Managementul afacerii 
(conducerea şi personalul)
8.   Finanţele afacerii (costurile, 
preţul, pragul de rentabilitate, cash-
flow-ul) 
9.   Riscurile afacerii şi şansele de 
succes
10. Anexe

1.  Sinteza planului
2.  Propunerea şi oportunitatea afacerii  
(analiza de macromediului, analiza mediului 
concurenţial)
3.  Descrierea afacerii (prezentare firmă, 
viziunea, misiunea, analiza SWOT, obiectivele 
afacerii)
4.  Analiza pieţei actuale (piaţa, clienţii, 
concurenţa)
5.  Mixul actual de marketing (produsul/
serviciul, promovarea, plasamentul)
6.   Producţia şi procesele actuale (producţia, 
furnizorii, amplasamentul)
7.   Managementul afacerii (conducerea şi 
personalul)
8.   Descrierea investiţiei (tipul investiţiei, 
obiectul investiţiei, costurile investiţiei)
9.   Piaţa potenţială în urma investiţiei 
(avantajele obţinute)
10.  Finanţele afacerii (costurile, preţul, pragul 
de rentabilitate, cash-flow-ul) 
11.  Riscurile afacerii şi şansele de succes
12.  Anexe

Tema nu trebuie să depăşească 12-15  
pag.

Tema nu trebuie să depăşească 12-17 pag.

Varianta 2. Să se întocmească o variantă detaliată a planului de afacere. Cursantul 
are de ales să întocmească un plan de afacere pentru o afacere aflată la început (Start-
up) sau pentru o afacere care există, folosind structura prezentată în detaliu în cadru 
modulului.
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CAPITOLUL 4
CONCLUZII

Planul de afacere are marele avantaj că îl determină pe întreprinzător să greşească mai 
degrabă pe hârtie decât în practica afacerilor. Întreprinzătorul poate astfel să descopere multe 
lucruri esenţiale în legătură cu afacerea sa, pe care fie nu le ştia, fie nu ar fi găsit timp să se 
gândească la ele în goana de-a porni afacerea.

Cu cât se lucrează mai mult la elaborarea unui plan de afacere, cu atât el devine mai 
cuprinzător şi mai corect, deci mai valoros. Din păcate, afacerea şi oportunităţile pentru afaceri 
nu aşteaptă pe nimeni până când acesta (sau aceasta) îşi vor fi terminat „perfectul plan de 
afacere”!

Dacă planul de afacere este pregătit şi susţinut corespunzător, devine o imagine clară a 
locului în care vă aflaţi, încotro vă veţi îndrepta şi cum aveţi de gând să ajungeţi acolo.

Într-o economie de piaţă, procesul prin care iau naştere noi afaceri şi, în acelaşi timp, o 
mare parte din cele care au existat dau faliment, este un proces natural. Eşecul în afaceri este o 
consecinţă naturală a unei economii de piaţă dezvoltate şi nu trebuie privit ca un lucru anormal. 
Statistica arată că un sfert din firmele înfiinţate dau faliment în primul an de existenţă, iar după 
patru ani se ajunge la trei sferturi. 

Întreprinzătorii inteligenţi îşi calculează întotdeauna riscul. Le place provocarea dar nu 
se aventurează. Întreprinzătorii evită situaţiile cu risc scăzut deoarece nu văd în ele o provocare 
şi de asemenea evită situaţiile cu risc ridicat deoarece sunt persoane care vor să reuşească. 

Întreprinzătorii inteligenţi riscă mediu dar permanent şi urmăresc să împartă riscurile cu 
alţii (de ex. alţi investitori, bănci etc.). Asumându-şi riscuri calculate, întreprinzătorii urmăresc 
câştigul pe termen lung. 
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CAPITOLUL 6
ANEXĂ  
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