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Instructiuni si exemple pentru completarea 

Planului de afaceri pe care doriti sa-l inscrieti in concurs 
 

 

Model Plan de Afaceri: Instructiuni completare 

 

Valoarea reala a redactarii unui plan de afaceri nu este aceea de a avea in mana un produs „de-

a gata”. Valoarea lui este asigurata de procesul de cercetare si de studiere intr-un mod sistematic 

a afacerii dumneavoastra. Redactarea Planului de afaceri il ajuta pe antreprenor sa gandeasca 

lucrurile temeinic, sa studieze si sa faca cercetari daca nu este sigur asupra datelor reale si de 

asemenea sa priveasca ideile proprii cu un ochi critic. Acest proces va poate lua mult timp dar 

va va scuti de greseli pe care mai tarziu le-ati putea plati scump sau care pot fi chiar catastrofale. 

Marimea si structura unui plan de afaceri nu este prestabilita. Ca un principiu de baza insa, un 

document scurt (30-40 de pagini) se citeste mai usor , mai ales daca cititorul este un potential 

investitor care examineaza zilnic multe planuri de afaceri ca al dvs. 

Bineinteles, aceasta nu inseamna ca trebuie sa omiteti informatii de baza ci doar sa le evitati pe 

cele inutile. Mai mult, va trebui sa aveti in vedere ca cititorii planului dvs. de afaceri nu sunt 

familiarizati nici cu tehnologia care poate sa insoteasca propunerea dvs. de afacere si nici cu 

piata in care probabil veti actiona. In consecinta, tonul pe care veti scrie planul de afaceri 

trebuie sa fie simplu si usor de inteles si sa nu contina termeni de specialitate (in cazul in care 

trebuie sa introduceti terminologia de specialitate, aceasta va trebui sa fie introdusa intr-o anexa, 

impreuna cu o scurta explicatie). 

 

1) Rezumatul Planului de afaceri 

Rezumatul consta intr-o scurta descriere (2-3 pagini) a intregului proiect de afacere. Nu este o 

introducere, ci un plan de afacere la scara mai mica. Deoarece acest scurt rezumat contine 

elemente de baza din aproape toate capitolele planului de afaceri, va sfatuim sa il redactati la 

sfarsit, dupa ce ati finalizat planul de afaceri. Este foarte important ca rezumatul sa fie redactat 

astfel incat sa atraga interesul cititorului si sa-i formeze o impresie pozitiva asupra continutului 

si a utilitatii planului de afaceri detaliat.  



 
 
Fondul Social European 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara: 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei” 

Obiectivul tematic: 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii: 9 ii-

Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Beneficiar: Orasul Stefanesti 

Titlul proiectului: Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva Contract de finantare: nr.885 din data de 12.02.2018, Cod 

SMIS: 114821 

 
 

 

In special in cazul in care va adresati unor investitori, rezumatul este probabil cea mai 

importanta piesa a planului dvs. de afaceri. Prin citirea lui posibilii investitori vor decide daca 

propunerea dvs. de afaceri merita sa fie evaluata in continuare.  

Prezentati elementele de baza ale afacerii pe care o propuneti: Care este produsul? Care vor fi 

clientii dvs.? Cine este proprietarul afacerii? Care credeti ca este viitorul afacerii dvs. si a 

sectorului in care veti activa? 

Acest capitol iti veti redacta la sfarsit. Propunem sa aiba cel mult doua pagini. Va contine ceea 

ce ati putea spune intr-un interviu cu o durata de cinci minute. Trebuie sa fie complet, 

cuprinzator, profesional si sa inspire entuziasm. 

 

2) Descrierea generala a afacerii 

Acest capitol contine o scurta descriere a activitatii antreprenoriale si a oportunitatii de afaceri. 

Pentru inceput, va trebui sa prezentati datele generale ale afacerii dvs. ( denumire, adresa 

sediului etc.) Bineinteles, in cazul in care afacerea nu a fost inca infiintata, aceste date probabil 

ca nu au fost decise. Ar trebui insa sa va decideti cel putin asupra denumirii firmei 

 

Ce afacere veti face? Ce activitate veti desfasura? 

Viziunea: Multe intreprinderi au un text scurt in care se exprima viziunea lor, de obicei pana 

in 30 de cuvinte sau chiar mai putin si in care se explica motivul existentei acesteia si principiile 

sale directoare. 

Daca doriti sa realizati o schita a proiectului dvs., puteti sa o faceti in aceasta sectiune si sa 

faceti referire la urmatoarele: 

• Obiectivele si scopul afacerii: scopul reprezinta destinatia - unde doriti sa ajunga 

afacerea dvs. Obiectivele sunt semnele de progres pe drumul succesului. De exemplu, 

un scop ar putea fi o afacere sanatoasa si de succes, cu clienti fideli, care sa se gaseasca 

pe primele locuri in ceea ce priveste servirea clientilor. Obiectivele pot fi: vanzarile 

anuale si anumite masuri cu privire la satisfacerea clientilor. 

• Filosofia de afaceri: Ce este important pentru dvs. in afaceri: 

• Cui sunt destinate produsele dvs.? (Aici puteti face o scurta descriere – descrierea 

detaliata se va face in capitolul Planul de Marketing). 
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• Descrieti ramura de activitate. Este un sector in dezvoltare? Ce schimbari credeti ca se 

vor produce pe termen scurt si pe termen lung? In ce mod afacerea dvs. va fi pregatita 

sa se confrunte cu acestea? 

• Descrieti punctele tari ale afacerii dvs. si principalele competente ale acesteia. Ce 

factori vor contribui la succesul afacerii? Care sunt cele mai competitive puncte ale dvs.? 

Ce veti oferi dvs. personal acestei noi afaceri, din experienta dvs. anterioara, din 

aptitudinile si punctele dvs. tari? 

In continuare, descrieti modelul afacerii dvs. Modelul de afacere reflecta in esenta care este 

valoarea afacerii pentru clienti dvs. si care sunt sursele de venituri ale afacerii. Afacerea 

dvs. va activa in mediu fizic, pe Internet sau in ambele forme? Veti face vanzari direct catre 

consumatori, catre alte firme sau veti fi intermediar? Poate ca doriti sa initiati o afacere 

intrand intr-o retea de franciza? Principalele surse de venituri sunt de obicei din vanzari.  

Alte surse de venituri pot fi din furnizarea unor servicii suplimentare (suport dupa vanzare, 

revizii, servisare, etc), din contributii ale membrilor sau venituri din publicitate ( in cazul 

in care afacerea dvs. activeaza pe Internet). 

In cele din urma, in acest capitol veti prezenta in rezumat oportunitatea de afaceri, cu alte 

cuvinte ce v-a determinat sa preluati aceasta initiativa de afaceri. Veti prezenta detalii ale 

pietii si ale mediului mai larg care recomanda aceasta activitate de afaceri ca fiind 

atragatoare. Explicati de ce este momentul potrivit pentru initierea activitatii de afaceri pe 

care ati descris-o. 

                                    

3) Analiza SWOT 

Analiza SWOT provine din engleză, reprezentând abrevierea următorilor termeni: 

„strengths” – punctele tari; 

„weaknesses” – punctele slabe; 

„opportunities” – oportunități; 

„threats” – amenințări. 
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Punctele tari și punctele slabe se referă la mediul intern al societății și la factorii aflați sub 

controlul companiei. În același timp, oportunitățile și amenințările provin din mediul extern în 

care societatea își desfășoară activitatea, cuprinzând factori aflați dincolo de controlul 

companiei. De această dată, strategia pe care societatea o va aplica va fi aceea de adaptare la o 

realitate ce nu poate fi controlată sau modificată. 

Analiza SWOT este realizată în faza incipientă a redactării proiectului, în etapa de identificare 

și cristalizare a ideii de proiect. Permite realizarea unei radiografii corecte a societății, scanând 

totodată mediul înconjurător. Analiza SWOT nu se referă la factori viitori și nu este un 

instrument de prognoză economică, ci tratează doar factori care își manifestă efectele în prezent. 

 

PUNCTELE TARI ALE UNEI AFACERI 

Analiza SWOT va scoate în evidență factorii interni ai societății care funcționează la parametri 

optimi, asigurând companiei un avantaj concurențial.  
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În această categorie putem numi elemente tangibile: 

• forța de muncă bine calificată; 

• disponibilități bănești suficient de mari, pentru desfășurarea activității în condiții 

optime; 

• echipamente noi și moderne; 

• existența unor contracte clare și precise încheiate cu furnizorii; 

• existența unui magazin de desfacere într-o zonă cu trafic. 

Și elementele intangibile pot fi, de asemenea, puncte tari: 

• dedicarea angajaților față de societate; 

• imaginea și reputația construite în timp; 

• deschiderea firmei către inovație de produs și proces; 

• deținerea unei licențe de fabricație, a unui brevet de invenție sau a unei francize; 

• „know-how”-ul deținut. 

Existența multor puncte tari este un avantaj competitiv în relația cu concurenții. Strategia pe 

care firma trebuie să o aplice în privința punctelor tari este aceea de a le păstra, de a le 

monitoriza, asigurând menținerea lor pe termen îndelungat. 

 

PUNCTELE SLABE ALE UNEI AFACERI 

Analiza SWOT va permite, totodată, identificarea acelor elemente din cadrul societății care nu 

funcționează la parametri optimi. Aceștia sunt, la fel ca punctele tari identificate mai sus, în 

mediul intern al societății, prin urmare se află sub controlul direct al acesteia.  

Exemple de puncte slabe: 

• forța de muncă slab calificată; 

• fluctuația mare a personalului; 

• utilaje învechite sau utilaje care se se strică frecvent; 

• rebuturi (produse refuzate de clienți); 

• consumuri tehnologice mari, ca o consecință a utilajelor învechite; 

• management slab calificat; 

• reputație proastă; 

• datorii către furnizori sau către bugetul de stat; 
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• reticiență față de inovare și cercetare-dezvoltare. 

Punctele slabe identificate cu ajutorul analizei SWOT trebuie să fie analizate sub aspectul 

cauzelor care le determină și a efectelor pe care le produc. O dată definite și fundamentate, 

societatea trebuie să aplice o strategie de eliminare sau de diminuare a lor. Pe termen mediu și 

lung, punctele slabe se pot transforma în puncte tari, societatea putându-și crea, în acest fel, noi 

avantaje competitive. 

 

LA CE SE REFERĂ OPORTUNITĂȚILE 

Oportunitățile identificate de analiza SWOT sunt factorii proveniți din mediul extern, pe care 

societatea nu îi poate controla, însă pe care îi poate fructifica spre avantajul propriu în 

concurența cu alte societăți din piață. 

O confuzie frecventă este aceea de a numi oportunități acele aspecte pozitive identificate în 

mediul intern al societății. Spre exemplu, am putea fi tentați să considerăm că forța de muncă 

calificată reprezintă o oportunitate, pentru că permite realizarea unor produse de calitate, fără 

defecte. Totuși, acest factor nu este o oportunitate, ci este un punct forte în cadrul societății.  

Exemple de oportunități: 

• schimbări în preferințele consumatorilor; 

• preluarea unui furnizor, ce ar permite diminuarea costurilor de fabricație; 

• dezvoltarea infrastructurii de acces; 

• facilități fiscale în cazul creării unui număr ridicat de locuri de muncă, precum scutirea 

totală sau parțială, a costurilor cu contribuțiile sociale; 

• obținerea unei finanțări nerambursabile, din surse europene sau naționale; 

• pătrunderea pe o piață nouă sau încă neexploatată. 

 

În cazul oportunităților identificate cu ajutorul analizei SWOT, strategia aplicată de către 

societate trebuie să fie aceea de fructificare rapidă și de maximizare a beneficiilor. Trebuie 

remarcat că aceste oportunități pot fi sesizate și de către concurență, astfel că ele nu vor rămâne 

drept oportunități pe termen mediu sau lung. 
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LA CE SE REFERĂ AMENINȚĂRILE 

Analiza SWOT permite, de asemenea, identificarea unor factori proveniți din mediul extern, 

care pot avea efecte negative asupra desfășurării activității. La fel ca în celelalte situații, simpla 

identificare a acestor factori nu va produce societății niciun beneficiu. De aceea, este important 

ca analiza SWOT să fie dublată de o analiză a cauzelor și a efectelor acestor amenințări. 

Prin urmare, strategia recomandată este aceea de adaptare a societății la noile provocări, 

conturarea unui plan de acțiune și monitorizarea continuă a evoluției societății și a mediului 

extern. 

 

O greșeală frecventă este aceea de a face confuzie între un punct slab și o amenințare. Cea mai 

ușoară metodă de a încadra corect factorii identificați este aceea de a observa mediul în care se 

manifestă: dacă se produce în mediul intern, este un punct slab, iar factorii din exteriorul 

societății sunt amenințări.  

 

În această categorie, putem avea următoarele exemple: 

• schimbarea legislației, care va determina o predictibilitate scăzută a mediului de afaceri; 

• introducerea sau modificarea unor taxe și impozite și, eventual, anunțate cu foarte puțin 

timp înainte de aplicarea lor, astfel că societatea nu și-a conturat un buget de venituri și 

cheltuieli adecvat; 

• influența politică; 

• intrarea pe piață a unor competitori noi sau puternici, care vor distorsiona piața. Spre 

exemplu, deschiderea unui magazin în franciză va duce la reducerea drastică a 

vânzărilor înregistrate de magazinele din vecinătatea sa; 

• existența unui canal de distribuție prea lung, cu mulți intermediari între producător și 

client; 

• pentru o afacere sezonieră, factorii de mediu pot fi considerați, de asemenea, ca fiind o 

amenințare. Dacă vindem mărțișoare, iar între 1 și 8 martie vremea este deosebit de 

rece, vânzările vor fi slabe. 

Beneficiile realizării unei analize SWOT sunt: 

• permite înțelegerea felului în care departamentele interne funcționează; 

• oferă o radiografie corectă și precisă asupra elementelor ce necesită îmbunătățire; 
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• va permite identificarea punctelor tari pe care societatea trebuie să le conserve, 

păstrându-le sau transformându-le în avantaje competitive; 

• realizează o analiză a mediului extern în care societatea activează; 

• identifică oportunitățile din mediul extern pe care societatea trebuie să le fructifice; 

• identifică amenintățile provenite din exterior. Deși nu pot fi înlăturate, identificarea lor 

la momentul oportun va permite societății să-și creioneze o strategie de răspuns sau de 

adaptare. 

La final, iată și o listă cu principalele probleme ce apar atunci când se realizează o analiză 

SWOT: 

• tentația de a "umfla" punctele tari;  

• tendința de a ascunde punctele slabe, considerând că prezentarea lor ne-ar crea un 

dezavantaj. Din contră, prezentarea punctelor slabe (însoțite de un plan de corecție) este 

un avantaj, demonstrând că societatea și-a făcut o radiografie corectă; 

• confuzia între puncte tari și oportunități, precum și între punctele slabe și amenințări; 

• efectuarea analizei SWOT doar pentru că este cerută în cadrul unui plan de afaceri, fără 

a exista dorința de a acționa pe baza concluziilor formulate. 

 

 

4) Produse si servicii: Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?; 

Cine vor fi clienţii tăi?; 

In acest capitol este momentul sa descrieti in detaliu produsul sau/si serviciile pe care le veti 

oferi. 

O idee buna este aceea de a prezenta initial caracteristicile lor utilizand termeni simpli, astfel 

incat sa fie usor de inteles de orice cititor care poate sa nu aiba cunostinte tehnice. 

Descrieti in amanunt produsele sau serviciile pe care le oferiti, din punctul de vedere al afacerii 

dvs. de specialitate.  

Specificatii tehnice mai detaliate, care trebuie sa existe, pot fi oferite in anexa. 

In situatia in care veti oferi un produs, trebuie sa precizati eventualele servicii care il insotesc, 

cum ar fi servirea dupa finalizarae vanzarii, revizii sau garantii. 

In plus fata de cele de mai sus, va trebui sa faceti referire si la caracteristicile tehnice speciale 

si /sau la inovativitatea ce caracterizeaza produsele dvs. precum si la factorii care vor oferi 



 
 
Fondul Social European 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara: 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei” 

Obiectivul tematic: 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii: 9 ii-

Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Beneficiar: Orasul Stefanesti 

Titlul proiectului: Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva Contract de finantare: nr.885 din data de 12.02.2018, Cod 

SMIS: 114821 

 
 

 

avantaje sau dezavantaje competitionale. De ex. nivelul de calitate, unicitate, caracteristici 

tehnice, cost etc. 

 

5) Planificarea resurselor umane implicate in activitate 

Costuri pentru resurse umane 

 Pentru a calcula costul necesar pentru resursele umane trebuie mai intai sa faceti referire la 

specialitatile necesare si in anumite cazuri la volumul de munca (zile-om) pentru realizarea 

produselor. Urmeaza o metodologie simpla de calculare a costurilor pentru resursele umane: 

 Chair daca persoanele care vor realiza produsul nu vor fi platite, va fi insa necesar sa se faca 

un calcul al costului uman ( salarizare) necesar pentru dezvoltarea produsului, specificand insa 

ca este vorba de personal nesalarizat. La baza acestui calcul sta numarul de zile-om, care se 

poate calcula urmand o metodologie simpla, explicata mai jos: 

 Costul de salarizare pentru o zi-om se calculeaza cu formula: Salariul anual al salariatului 

(inclusiv contibutia la impozite platite de angajator) * procentul din an pe care il va dedica 

activitatii / 230 

 Acest calcul trebuie facut pentru toate persoanele care vor fi implicate in respectiva activitate. 

 Un calcul similar trebuie facut si pentru persoanele care vor lucra in afaceriea dvs. pe viitor. 

 Referiti-va la specialitatea persoanelor care se vor ocupa de mentinerea produsului. Care 

este costul anual al acestora? 

 Referiti-va la specialitatea persoanelor care sunt necesare pentru functionarea afacerii. 

Costul anual? 

 Veti utiliza persoane cu contract, in afara angajatilor permanenti? Poate veti aplica integral 

sau partial metoda de outsourcing pentru producerea si mentinerea produselor? 

Toate acestea vor fi inscrise in planul financiar. 
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Angajarea de personal, Managementul si Organizarea 

Echipa care sustine efectiv un e-business – deci competentele membrilor care o formeaza – si 

rolul fiecaruia in afacere ocupa probabil cel mai important loc in succesul unei asemenea 

afaceri. 

Competentele cheie necesare ECHIPEI sunt doua, si anume: 

 Aptitudini antreprenoriale (gestionarea riscului in afaceri, cum se construieste o echipa, 

identificarea si gasirea fondurilor etc.) si 

 Aptitudini operationale (know-how-ul dezvoltarii produselor, aptitudini de marketing , etc.). 

O idee de afaceri perfecta, care este implementata de o echipa de calitate medie, are mai putine 

probabilitati de succes fata de o idee de afaceri medie, implementata de o echipa perfecta. 

Cine va asigura managementul afacerii? Ce experienta aduce aceasta persoana in afacere? Care 

sunt competentele si aptitudinile lui speciale? 

Ce alte persoane detin posturi-cheie in afacerea dvs.? Ce experienta, ce competente si ce 

specializare detin? Ce rol joaca in afacere? 

Exista un plan : a) pentru mentinerea acestor persoane in afacerea dvs. pe o perioada mare de 

timp? B) pentru continuarea afacerii daca aceste persoane pleaca sau se dovedesc incapabile? 

Daca este posibil, elaborati o organigrama in care sa aratati ierarhia si din care sa reiasa care 

sunt posturile cheie din afacere. 

Atasati CV-urile persoanelor care detin posturi cheie. 

In cele din urma, faceti referire la persoanele care ofera consiliere si sprijinul profesional pentru 

afacerea dvs.: (exemplificativ) 

 Consilieri tehnici, mentori, experti 

 Avocat 

 Contabil 

 Banca, consilieri economici 
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6) Analiza de piata:  Date privind piaţa şi promovarea noului produs/ serviciu, Clienţi 

potenţiali; Concurenţi potenţiali, Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia? 

Studiul pietii – concurenta In acest capitol sunteti invitat sa analizati concurenta dar si sa 

prezentati mediul larg de afaceri in care veti activa. Va trebui sa convingeti cititorul ca 

activitatea dvs. antreprenoriala va satisface nevoile pietii, si desigur intr-un mod mai bun decat 

concurenta, pentru ca afacerea dvs. sa fie viabila si sa aduca profit. 

Studiul pietii 

Este bine sa incepeti analiza pietii careia va veti adresa prezentand cateva caracteristici de baza 

ale sale, cum ar fi marimea, stadiul de dezvoltare, gradul sau de concentrare, ritmul inovatiei 

tehnologice etc.  

In continuare, prezentati date referitoare atat la dezvoltarea actuala cat si dezvoltarea 

previzibila pe viitor. In cazul in care piata este recenta sau chiar inexistente ( va fi creata prin 

produsul/ serviciile dvs.!) va trebui sa realizati propriul studiu de piata pentru extragerea datelor 

primare. 

Urmatorul pas este de a analiza diferite segmente de piata ( folositi criterii cum ar fi de ex. 

geografice, demografice, psihografice) si sa stabiliti care este piata-tinta. Cu alte cuvinte 

stabiliti daca potentialii clienti sunt de ex. femei, barbati sau ambele sexe, persoane tinere sau 

de varsta mai inaintata, clienti individuali sau firme, daca se vor gasi in regiunea dvs., in 

Romania sau in Europa etc. In plus prezentati motivele care v-au determinat in alegerea pietii 

tinta. Daca afacerea dvs. se adreseaza unei multitudini de segmente ale pietii, este bine sa le 

prezentati pe fiecare in parte. 

Desigur, cel mai rapid si mai economic studiu de piata preliminar se face prin Internet, prin 

intermediul diferitelor motoare de cautare existente. 

Din studiul de piata realizat incercati sa identificati date reale despre ramura din care face parte 

afacerea ta. 

 Marimea pietii 

 Cota de piata vizata (acest lucru este obligatoriu doar daca estimati ca veti deveni un nume 

pe piata) 

 Cererea existenta pe piata pe care doriti sa intrati 
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 Tendinte ale pietii: aspecte referitoare la dezvoltare, preferinte de consum si evolutia 

produsului 

 Perspectivele si oportunitata de dezvoltare a marimii afacerii 

 Incercati sa identificati eventualele obstacole de patrundere a afacerii dvs. pe piata. Ex. 

 Capital ridicat / costul capitalului 

 Costuri de productie ridicate 

 Cost de Marketing ridicat 

 Acceptarea de catre clienti 

 Instruire si competente necesare 

 Tehnologii si brevete specifice 

 Cheltuieli de transport 

 Taxe si tarife, etc. 

 

Bineinteles ca trebuie sa specificati si modul in care veti depasi aceste obstacole. 

Exista schimbari de mediu (care de multe ori sunt rapide in domeniul informaticii) care ar putea 

influenta activitatea antreprenorului: 

 Schimbari tehnologice 

 Schimbari legislative 

 Schimbari economice 

 Schimbari in sectorul in care activeaza afacerea. 

 

La fel ca mai sus, va trebui sa faceti referire la modul in care veti gestiona aceste posibile 

schimbari, astfel incat sa reduceti impactul negativ si sa-l mariti pe cel pozitiv. 

In cele din urma va trebui sa faceti referire la posibilitatea plagierii ideilor de afaceri si a site-

urilor si cum vei depasi aceasta problema. 
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Studiul concurentei 

In analiza concurentei, prezentati mai intai care sunt concurentii dvs., deci alte afaceri care 

acopera nevoile clientilor dvs. (ofera aceleasi produse/servicii sau asemanatoare cu cele oferite 

de afacerea dvs.) .  

Acesti concurenti pot activa la nivel local, national sau global. Veti recunoaste mai usor si veti 

analiza mai bine concurenta dvs. daca puteti raspunde la urmatoarele intrebari: 

· Exista pe piata produse/servicii care pot sa le inlocuiasca pe cele pe care le veti oferi dvs.? 

· Daca da, ce intreprinderi ofera acest tip de produse/servicii? 

· Carei categorii de clienti ( segmente ale pietii) se adreseaza? 

· Care sunt punctele tari si cele slabe ale produselor/serviciilor existente? Care sunt beneficiile 

lor pentru clienti? 

Insa, in afara de concurentii directi, deci cei care ofera deja produse/ servicii asemanatoare cu 

ale dvs, va trebui sa recunoasteti si alti concurenti, indirecti sau potentiali, care pot afecta 

evolutia afacerii dvs. 

Acestia ar putea fi: 

· Furnizorii dvs. Examinati cu atentie in ce masura furnizorii dvs. au posibilitatea de a modifica 

unii parametri cum ar fi pretul si cantitatea produselor pe care vi le furnizeaza precum si 

probabilitatea de a functiona pe viitor in calitate de concurenti ai dvs.  

Daca de ex. afacerea dvs. este reprezentanta unui produs german in Romania, v-ati gandit ca 

furnizorul german ar putea sa va devina concurent la un moment dat, prin vanzarea directa a 

produsului? 

Astazi clientii au nevoie de un motiv mai puternic pentru a vizita un site si, cand o fac, au 

nevoie iar de un motivatie foarte serioasa pentru a cumpara ceva si pentru a reveni. Pe internet 

concurenta este foarte puternica si este constituita de site-uri mari, de aceea si marime sau chiar 

mai mici decat site-ul dvs. Deci, ca sa reusiti va trebui sa creati un avantaj concurential clar si 

usor de inteles, deci o plasare strategica pe piata, care sa va deosebeasca de ceilalti concurenti. 

Nu uitati ca pe internet compararea preturilor de catre clienti este foarte simplu de realizat. Cei 

ce se bazeaza pe strategia avantajului numit „pret redus” au foarte mari sanse de esec, deoarece 

intotdeauna se va gasi cineva- care probabil are o putere economica mai mare- si care poate 
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vinde mai ieftin. Prin urmare este obligatoriu sa oferiti „valoare” clientului care va va deosebi 

de concurenta si veti putea supravietui chiar daca preturile dvs. sunt mai mari decat a altora. 

 

Luand in considerare cele de mai sus, trebuie sa clarificati urmatoarele aspecte: 

Ce produse/servicii si intreprinderi veti avea drept concurenti? 

 Prezentati principalii concurenti. 

 Vor fi concurenti la toate nivelele sau doar pentru cateva produse, clienti sau regiuni? 

 Veti avea concurenti directi importanti?  

 Cum se vor confrunta produsele si serviciile dvs. cu cele ale concurentilor? 

 

Utilizati Tabelul de analiza a concurentilor de mai jos pentru a compara afacerea dvs. cu doua 

din cele mai importante afaceri pe care le aveti drept concurenti. In prima coloana treceti 

factorii-cheie ai concurentei. Deoareace aceste date difera de la o piata la alta, este posibil sa 

fie necesar sa adaptati tabelul la nevoile dvs. si in special la cele ale pietii. 

In coloana cu titlul „EU” scrieti cu sinceritate ce loc veti ocupa in mintea consumatorilor. In 

continuare examinati in ce masura este acest loc este pentru dvs. un punct tare sau unul slab. 

Adesea este dificil ca o persoana sa-si analizeze punctele slabe. Trebuie insa sa fiti sincer. 

Puteti solicita si altor persoane sa va ajute in aceasta privinta deoarece s-ar putea sa va sugereze 

unele aspecte pe care dvs. nu le-ati observat. Intr-un fel, este obligatoriu sa realiazati o evaluare 

obiectiva a punctelor tari si a celor slabe ale afacerii dvs. 

Analizati acum cei mai importanti concurenti ai dvs., unul cate unul. Notati modul in care se 

compara cu dvs. 

In ultima coloana, notati importanta fiecarui factor concurential pentru consumator: 

1= Foarte important ,………, 5 = Deloc important 
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Factor Eu Puncte tari Puncte slabe Concurent A Concurent 

B 

Importanta 

pentru client 

Produse  

 

 

     

Pret  

 

 

     

Calitate  

 

 

     

Gama  

 

 

     

Serviciu  

 

     

Siguranta  

 

 

     

Stabilitate  

 

 

     

Experienta  

 

 

     

Reputatia 

intreprinderii 

 

 

 

 

     

Amplasare  

 

 

     

Aspect  

 

 

     

Metoda de 

vanzare 
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Politica de 

credit 

 

 

 

     

Reclama  

 

 

     

Imagine  

 

 

     

 

Pe baza analizei de mai sus, scrieti acum un scurt paragraf in care sa descrieti avantajele si 

dezavanatajele dvs. concurentiale. 

«Pozitia» pe piata (nisa dvs.) 

Dupa ce ati realizat o analiza sistematica a afacerii dvs., a produsului, a clientilor si a 

concurentilor va trebui sa configurati acum o imagine clara a pozitiei pe care o va ocupa 

afacerea dvs. pe piata. 

Intr-un paragraf stabiliti pozitia dvs., „portiunea” pe care o veti avea pe piata. 

 

Clientela 

Clientii dvs. Examinati in ce masura clientii dvs., mai ales daca sunt acestia sunt firme, au 

puterea de a influenta sau de a configura parametrii de baza ai activitatii dvs. antreprenoriale 

cum ar fi pretul sau cantitatea de produse/servicii dar si posibilitatea de a deveni concurentii 

dvs. Daca de ex. afacerea dvs. este o ferma de animale care furnizeaza materia prima marilor 

intreprinderi de prelucrare a carnii, v-ati gandit ca s-ar putea ca unul din clientii dvs. sa devina 

concurentul dvs, prin infiintarea unei ferme proprii? 

Beneficiile aduse de produse pentru Client 

Pentru fiecare produs sau serviciu pe care il veti oferi: 

 Descrieti principalele caracteristici. Care sunt caracteristicile speciale? 

 Descrieti beneficiile acestuia. Ce ofera acest produs/seviciu clientului? 
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Notati diferenta dintre caracteristica si beneficiu. De ex. o casa ofera adapost catorva persoane, 

dureaza multi ani si este construita dintr-un anumit material, in conformitate cu un proiect. 

Acestea sunt caracteristicile produsului „casa”. Beneficiile pe care le ofera acest produs 

clientului include: statut social, asigurarea adapostului pentru familie, satisfactia de a fi 

proprietarul unui imobil etc. Cu alte cuvinte, puneti o serie de caracteristici si capacitati ale 

produselor/serviciilor pentru a vinde beneficiile pe care le ofera. 

Ce servicii veti oferi post-vanzare? Cateva exemple sunt: garantie, livrare la domiciliu, suport 

tehnic, service si politica de restituire a banilor. 

 

Clientii tinta 

Trebuie sa faceti referire la clientela careia va adresati, la caracteristicile si la distributia socio-

economica a acesteia (de ex. date demografice). 

Descrierea se va face diferit daca veti vinde altor intreprinderi sau direct consumatorilor. Daca 

veti vinde un produs consumabil prin comertul en-gros sau cu amanuntul, va trebui sa analizati 

in detaliu atat consumatorul final cat si intreprinderile intermediare care se interpun. 

Daca va adresati unor consumatori/persoane fizice, ii vedeti ca pe una sau mai multe grupuri? 

Specificati grupele pe care le considerati mai importante. In continuare, pentru fiecare grupa 

de consumatori notati ceea ce este specific profilului demografic: 

 Varsta 

 Sex 

 Localitatea sau regiunea geografica 

 Situatia economica 

 Clasa sociala si ocupatia 

 Εducatie 

 Alte lucruri referitoare la produs/piata 

 Pentru clientii- intreprinderi, drept factori demografici pot fi: 

 Tipul de intreprindere sau ramura 

 Regiunea de actiune 
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 Marimea intreprinderii 

 Preferintele de calitate, de tehnologie sau de pret 

 Alte lucruri referitoare la produs/ramura 

 

Politica de produs 

Pentru a defini clar produsul sau serviciul tău, în sensul elaborării unei politici de produs pe 

care o vei promova în continuare, va trebui să întreprinzi câteva acţiuni de bază și anume: 

 Enumeră caracteristicile specifi ce și benefi ciile produsului sau serviciului și concentrează-

te asupra conferirii unicităţii acestuia pe piaţa respectivă de desfacere! 

 Identifi că care sunt motivele principale care vor determina clienţii să se orienteze spre 

produsele sau serviciile tale! 

 Află la ce se gândește, în primul rând, un potenţial client atunci când ia decizia de cumpărare 

a produselor sau serviciilor tale? 

 Verifi că încă odată care sunt produsele sau serviciile similare oferite de concurenţi? 

 Identifică care sunt deosebirile și asemănările dintre produsele tale și cele oferite de 

concurenţi? 

 Afl ă cum produsele sau serviciile tale pot satisface necesităţile clientului mai ieftin și mai 

rapid sau mai efi cient decât cele ale concurenţilor? 

 Investighează dacă mai există și alte probleme sau necesităţi pe care tu le poţi soluţiona, iar 

concurenţii nu. 

 

7) Analiza de produs: Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite, Cum 

se va realiza distribuţia produselor? Cum se va organiza desfacerea 

serviciilor/produselor, Cum veţi livra serviciile? 

Planificarea operationala 

Descrieti toate etapele , de la dezvoltarea produsului/serviciului pana la finalizarea tranzactiei. 

In consecinta, trebuie sa oferiti informatii despre instalatii, echipamente, materiale, software 

etc. precum si despre modul de functionare al intreprinderii. 
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Este bine ca in textul de baza sa va referiti doar la informatiile care justifica faptul ca 

functionarea zilnica a afacerii se va desfasura fara probleme si sa va feriti de informatiile 

privitoare la detalii tehnice, pe care le puteti cuprinde in anexa.  

Mai precis, va trebui sa va referiti la urmatoarele: 

· Instalatii: Faceti referire la locul in care vor fi montate instalatiile afacerii dvs., cat de usor 

este accesul eventualilor clienti, furnizori si distribuitori. 

· Ciclul de functionare: Descrieti intregul proces operational, incepand cu modul de realizare 

al produsului/ serviciului si pana la finalizarea tranzactiei cu clientul. In cazul in care o anumita 

secventa a acestui proces este posibil sa fie atribuita unor colaboratori externi ( subcontractanti) 

se ofera informatii despre subcontractanti, motivele alegerii lor, costurile implicate si eventuale 

contracte care s-au semnat. 

·  Materii prime: Referiti-va la necesarul de materii prime precum si la anumite date despre 

furnizori ( de ex. timpul mediu de predare al comenzilor). 

· Echipamente: Descrieti echipamentele necesare precum si daca acestea vor fi achizitionate 

sau vor fi obtinute prin leasing. Leasing-ul va va oferi posibilitatea de a inchiria echipamentul 

de la o firma de leasing pentru o anumita perioada de timp (de obicei trei ani). La sfrsitul 

perioadei de inchiriere puteti sa rascumparati echipamentul sau sa reinnoiti contractul de 

inchiriere pentru o alta perioada de timp. 

La sfarsitul acestui capitolul, nu uitati sa va referiti pe scurt la costurile legate de functionarea 

afacerii dvs. 

 

 

 

8) Planul de marketing:  

Cum veti promova serviciile/Produsele? Ce inseamna o prezenta online, Cum pregatesti o 

strategie de marketing si promovare? Planul de vânzări (Cum vor afla clienţii despre serviciile 

dumneavoastră, ce buget veţi aloca pentru promovarea serviciilor, ce metode de reclamă veţi 

folosi, estimarea veniturilor lunare/ anuale maxime pe piata identificata in functie de cantitatea 

de produse/servicii si pretul propus), Sugestii despre resurse gtauite pe care le putem utiliza 

(Canva)  
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Planul de marketing va descrie toate activităţile de marketing legate de producerea și vânzarea 

unui anumit produs sau serviciu, inclusiv bugetele alocate. În această secţiune îţi oferim câteva 

puncte de reper la care trebuie să te gândești atunci când elaborezi planul de marketing. 

Dacă crezi că nu ai destulă experienţă în acest domeniu, apelează la servicii de instruire sau 

asistenţă, pentru a benefi cia de cunoștinţele unui specialist în domeniu, care îţi va oferi 

posibilitatea să-ţi îmbunătăţești aptitudinile în domeniul marketingului și să alegi cea mai 

potrivită strategie de dezvoltare pentru afacerea ta. 

Strategia de Marketing 

Prezentati elementele de baza ale strategiei dvs. de Marketig, care desigur trebuie sa fie corelata 

cu „portiunea” de piata ocupata. 

Promovare/publicitate (cum veti fi gasit cu usurinta?) 

A deveni cunoscut clientilor tinta, mai ales pentru „valoarea” produselor si serviciilor pe care 

le ofera, constituie pentru proprietarii de bussiness o mare provocare.  

Va prezentam In continuare cateva metode de promovare a afacerii dvs.: 

 Search engines (motoare de cautare) – algoritmii motoarelor de cautare se modifica frecvent 

si din acest motiv este necesar sa faceti adaptari asupra modului in care veti fi gasit, astfel incat 

sa ajungeti cat mai sus in rezultatele pe care le produc motoarele de cautare. Recomandari utile 

pentru a fi mai usor identificat de motoarele de cautare: 

 Utilizarea prescurtarilor (ex “mortgage broker” in loc de “I will help you find the best 

mortgage” 

 On-line advertising sau purchased links - este vorba de publicitate platita pentru terti (ex. 

www.in.gr) unde va trebui sa negociati (prin plata unei sume suplimentare) un loc bun pentru 

link-ul dvs. sau pentru publicitate. 

 Propriul tau on-line marketing – accesarea clientilor potentiali prin intermediul e-mail-urilor 

si/sau a newsletter (din baza de date pe care ati completat-o sau creat-o treptat) 

 Marketing traditional – publicitate clasica prin intremediul ziarelor , revistelor etc. a 

pliantelor publicitare, relatii publice, participare la conferinte/expozitii etc. 

 Ce alte mijloace de publicitate veti utiliza, de ce si cu ce frecventa? De ce acestea si nu altele? 

 Ati gasit alte metode, la un pret mai scazut, care vor avea rezultate dintre cele mai bune? 
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Alegeti una sau mai multe metode de publicitate dintre cele de mai sus (sau altele). Indiferent 

de alegerea dvs., faceti referire la aceasta, indiferent de imaginea pe care doriti sa o transmiteti. 

Ce imagine doriti sa aiba clientii despre dvs.? 

Ce suma va fi cheltuita pentru planurile pe care le-ati prezentat mai sus? 

 O veti aloca inainte de inceperea functionarii? 

 O veti aloca in timpul functionarii? 

(Aceste cifre vor fi incluse in bugetul din Planul de afaceri). 

 

Dezvoltarea relatiilor cu clientii (credibilitate, incredere) 

O afacere al carei unic punct de vanzare este Internetul se confrunta cu urmatoarea provocare: 

„cum configurezi relatiile cu clientii cand nu ai nici un contact fizic cu clientela?” In acest caz 

nu mediaza vanzatorii, nu exista „magazin” pe care sa il viziteze clientul, poate ca nu exista 

nici macar comunicarea telefonica cu clientul. 

Prin urmare apare un subiect important cu privire la modul in care se vor dezvolta relatiile de 

incredere cu clientii , lucru mult mai important pentru un „e-bussiness” dacat in cazul unei 

afaceri traditionale. Pentru a solutiona aceasta problema, luati in considerare cele ce urmeaza. 

Factorii cheie care amelioreaza imaginea unui e-business si faciliteaza construirea „increderii” 

cu clientii din baza de date (factori ce conduc la atragerea clientului si efectuarea unor tranzactii 

pe site-ul dvs.) includ: 

Brand name/strategic partners – Clientii continua sa fie atrasi de brand names pentru siguranta 

data de produsele sau serviciile pe care doresc sa le cumpere. Construirea unui brand name 

solicita multi bani, dar si noroc ( in afara situatiei in care detineti un brand name de succes 

dintr-o afacere „din teren” si care poata fi mutat cu usurinta pe Internet). Cea mai buna 

modalitate insa este aceea de realiza o anumita strategie de colaborare cu o alta firma, care 

detine deja un brand name renumit, care sa sprijine imaginea firmei dvs. si increderea care 

decurge din aceasta catre clientii potentiali. 

 Calitatea site-ului – Clientii pot aprecia o afacere traditionala doar dupa locatia sau vitrina 

magazinului, dupa mobilier, decoratii etc. In acelasi mod, clientii unui e-business pot trage 

concluzii asemanatoare doar dupa aspectul site-ului. Aceasta inseamna ca site-ul trebuie sa fie 
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bine proiectat, grafica sa fie placuta si atragatoare, sa fie util, continutul sa fie bine scris, 

interesant si actual, si bineinteles sa functioneze repede si corect. 

 Calitate in onorarea comenzilor si serviciilor catre clienti – Probabil ca cel mai important 

factor in configurarea relatiei de incredere cu clientul este preluarea si executarea prompta si 

ireprosabila a comenzii de cumparare a unui produs/serviciu si daca anumite probleme sau 

nemultumiri existente au fost rezolvate cu promptitudine. O singura experienta „proasta” a 

clientului cu o afacere electronica este suficienta pentru a termina relatiile pentru totdeauna. 

 Posibilitatea clientului de a „nota” produsele/serviciile – O buna practica consta in oferirea 

posibilitatii de acordare a unei note/aprecieri, de catre client, cu privire la calitatea si experienta 

generala pe care a avut-o cu produsele si serviciile pe care le promoveaza afacerea. In acest 

mod clientii potentiali pot primi informatii utile asupra masurii in care se pot increde in afacere, 

mai ales cand constata ca nu ezitati sa postati atat comentariile pozitive cat si pe cele negative. 

 Posibilitatea cllientului de a comunica cu cineva – Clientii simt mai multa siguranta si au 

mai mare incredere cand tranzactioneaza cu un e- business care le ofera posibilitatea de a 

comunica cu o persoana, daca este necesar, pentru rezolvarea unei anumite probleme sau pentru 

a a pune unele intrebari. 

 Obtinerea unei „certificari” – „Certificarea” afacerii si a site-ului de catre o autoritate 

constituie un element pozitiv important pentru realizarea unei relatii de incredere cu clientul. 

Aceasta certificare poate sa se refere la existenta fizica sau juridica a afacerii, la situatie 

economica etc. dar si pe teme de siguranta a tranzactiilor economice ale site-ului. 

 

Locatia propusa pentru afacere 

In functie de produsul/serviciul pe care il vindeti si din diferite alte motive este posibil sa fie 

necesara alegerea cu atentie a „sediului” oficial al afacerii dvs. Anumiti factori ce pot influenta 

stabilirea locatiei in care va functiona afacerea dvs. sunt: 

Este importanta locatia afacerii pentru clientela dvs.? Daca da, in ce mod? 

Va vor vizita clientii? 

Este locatia „compatibila” cu imaginea afacerii? 

Unde se gaseste concurenta? Este mai bine sa fiti aproape sau departe de concurentii dvs.? 
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Exista avantaje legislative, tehnologice, in ceea ce priveste impozitele si finantarea sau de alta 

natura? 

Canale de distributie 

Cum veti vinde produsele si serviciile dvs.? 

 Direct de pe site 

 Prin intermediul retelelor sociale, bloguri, portale cunoscute, e-shops, etc. 

 In alt mod 

 

 

Modelul de afacere (ce vinzi?) 

Afacerea trebuie sa raspunda intr-un mod foarte clar la intrebarea: „cum veti face bani?”. O 

afacere clasica face bani din castigul care rezulta la vanzarea produselor. In cazul internetului, 

modelele de afacere sunt diversificate. Astfel, veniturile rezulta din (in mod exemplificativ): 

 Vanzarea de produse – de ex. carti 

 Vanzarea de date sau informatii – ex. situatia economica a afacerilor 

 Publicitate – pentru servicii oferite tertilor 

 Abonamente - pentru accesul permanent la site-ul pe care il detineti 

 

9) Analiza financiara:  

Investitii necesare, Analiza costuri de productie, Analiza costuri de gestionare lunara, analiza 

incasari potentiale, proiectii financiare, Modalitati de achizitie, Reguli fiscale de achizitie a 

echipamentelor, Analiza costurilor operationale 

Este obligatoriu sa stiti cu exactitate ce vindeti pentru obtinerea de venituri, deoarece acest 

lucru va influenta aspectul pe care il va avea site-ul, ce posibilitati tehnice exista/ ce 

caracteristici va avea, profilul utilizatorilor care vor fi atrasi de site, ce tip de customer service 

este necesar etc. Este foarte probabil sa se utilizeze concomitent mai mult decat unul din 

modelele de afaceri prezentate mai sus. De ex. un site care vinde produse – si care atrage multi 



 
 
Fondul Social European 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara: 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei” 

Obiectivul tematic: 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii: 9 ii-

Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Beneficiar: Orasul Stefanesti 

Titlul proiectului: Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva Contract de finantare: nr.885 din data de 12.02.2018, Cod 

SMIS: 114821 

 
 

 

clienti- poate sa vanda si publicitate. Este posibil ca modelul de afacere sa se modifice de-a 

lungul anilor, in acord cu situatia existenta pe piata. 

Stabilirea preturilor 

Dupa ce ati stabilit cu exactitate ce anume vinde afacerea, urmatorul subiect este decizia cu 

privire la pretul de vanzare al produselor sau serviciilor. Evident ca pretul care rezulta trebuie 

sa fie competitiv si ca trebuie sa acopere cheltuielile, dar sa rezulte si un profit. 

Pentru marea majoritate a afacerilor mici si a start-ups, politica preturilor reduse nu constituie 

cea mai buna politica. Aceasta priveaza intreprinderea de marja de profit si in plus clientii nu 

sunt interesati de pret atat de mult pe cat credeti. Mai mult decat atat, intotdeauna marii 

concurenti pot sa solicite preturi mai mici decat dvs. Recomandarea noastra este de a concura 

in calitate si in servicii dacat sa aveti preturi la nivele medii. 

In consecinta, va trebui sa configurati o strategie de stabilire a preturilor care sa prevada o 

politica de preturi diferita la inceputul functionarii afacerii fata de cea pe care o veti adopta mai 

tarziu. 

Comparati preturile dvs. cu cele ale concurentilor. Sunt mai mari, mai mici, aceleasi si de ce?  

 

Cat de important este pretul ca factor concurential? Clientii carora va adresati cumpara intr-

adevar pe baza pretului? 

Care va fi politica dvs. de deservire a clientului inainte si dupa vanzarea produsului /serviciului? 

 

Previziunea vanzarilor 

Dupa ce ati descris in amanunt produsele sau serviciile dvs., strategia de marketing, este timpul 

sa adaugati cateva elemente numerice in planul dvs. de afaceri si sa pregatiti previziunea 

vanzarilor pentru urmatorii 3 ani (luna de luna pentru primul an , daca este posibil, si anuala 

pentru urmatorii 2 ani) Previziunea vanzarilor trebuie sa se realizeze pe baza istoricului de 

vanzari (daca exista), a strategiilor de marketing pe care tocmai le-ati descris, pe studiul de 

piata pe care l-ati facut si cu datele de piata pe care eventual le detineti. 

O practica foarte buna este aceea de a face doua previziuni: 

1) «Estimarea realista», deci ceea ce asteptati in realitate 
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2) «Estimarea pesimista», deci o estimare redusa, pe care veti fi sigur ca o veti reusi indiferent 

de ceea ce se va intampla. 

Amintiti-va ca trebuie sa luati in considerare ipotezele si documentarile pe care le-ati facut, sa 

configurati previziunile de vanzari precum si restul situatiilor economice care sunt necesare 

pentru Planul de afaceri. Acest lucru este deosebit de important daca v-ati propus sa prezentati 

Planul dvs. in vederea obtinerii unei finantari. 

 

Cheltieli de infiintare si capitalizare 

Veti avea multe cheltuieli pentru infiintare, chiar inainte de a deschide afacerea. Principalele 

cheltuieli insa pentru un business sunt date de achizitionarea echipamentului, realizarea 

produsului si cheltuielile preliminare de marketing. 

Este important sa evaluati cu exactitate cheltuielile necesare pana la deschiderea activitatii si o 

perioada de timp dupa aceea, pana in momentul in care veti avea incasari, si prin urmare sa 

stabiliti de unde veti face rost de capitalul necesar pentru a va acoperi aceste cheltuieli. Trebuie 

sa va documentati foarte bine asupra acestui aspect. Cu cat documentarea dvs. este mai precisa, 

cu atat exista mai putine sanse de a uita anumite cheltuieli sau sa le subestimati. 

Chiar si cu cele mai bune metode de cercetare, infiintarea unei afaceri va costa intotdeauna mai 

mult decat anticipati. Exista doua modalitati pentru a stabili marja cheltuielilor neprevazute. 

Prima este sa puneti „ceva in plus” la fiecare linie din bugetul dvs. Problema acestei abordari 

insa este aceea ca distruge acuratetea planului de cheltuieli analizat cu atentie de catre dvs. A 

doua abordare este aceea de a adauga un o linie separata in planul dvs. care se va intitula 

„cheltuieli neprevazute”. Aceasta este metoda pe care o recomandam. 

Vorbiti cu alte persoane, care au infiintat afaceri asemanatoare, pentru a avea o idee asupra 

sumei pe care trebuie sa o luati in calcul pentru cheltuielile neprevazute. Daca nu puteti obtine 

informatii exacte, va recomadam sa treceti cheltuieli neprevazute cu cel putin 20% din totalul 

celorlalte cheltuieli de infiintare a afacerii. 

Explicati in detaliu documentarea pe care ati facut-o si cum ati ajuns la aceste sume. Faceti 

referire la sursele, sumele si conditiile eventualelor imprumuturi. De asemenea, explicati in 

detaliu care este suma cu care va contribui fiecare investitor si care va fi procentajul din afacere 

detinut de fiecare. 

 



 
 
Fondul Social European 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara: 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei” 

Obiectivul tematic: 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii: 9 ii-

Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Beneficiar: Orasul Stefanesti 

Titlul proiectului: Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva Contract de finantare: nr.885 din data de 12.02.2018, Cod 

SMIS: 114821 

 
 

 

CHEIA SUCCESULUI ESTE COSTUL OPERATIONAL SCAZUT 

Previziuni financiare 

Tineti cont ca firmele care lucreaza in domeniul tehnologiilor de varf sunt nevoite uneori sa 

functioneze pentru o perioada lunga de timp fara castig si uneori, chiar si fara vanzari. Daca se 

intampla acest lucru si in situatia dvs. este posibil ca banca sa nu va acorde un credit. Investitorii 

care sunt dispusi sa riste v-ar putea finanta, dar trebuie ca „povestea” pe care o veti spune sa ii 

convinga. Trebuie sa faceti previziuni financiare pentru o perioada mai mare de timp si sa 

indicati momentul in care veti incepe sa aveti castig. Ipotezele pe care le faceti trebuie sa fie 

bine documentate si sa aveti argumente solide. 

Planul finaniar consta din : 

 Profiturile si pierderile estimate (Profit & Loss Statement), 

 Fluxurile de numerar estimate (Cash Flow), 

 Bilantul estimat (Balance Sheet), 

 Calcularea punctului de rentabilitate (Break-Even Calculation). 

 Aceste previziuni se fac pentru o perioada de trei ani ( de obicei). In mod ideal, previziunile 

pentru primul an ar trebui sa fie lunare. In orice situatie, se coreleaza cu prevederile de vanzari 

pe care le-ati facut deja. 

Toate aceste elemente constituie o estimare logica a viitorului financiar al afacerii dvs. Cel mai 

important insa este ca studiind planul financiar al afacerii veti intelege mai bine problemele 

economice ale acesteia. 

Estimarea profitului si a pierderilor pe un an 

Marea majoritate a proprietarilor unei afaceri considera acest element, deci estimarea profitului 

si a pierderilor, ca fiind piatra de temelie a planului lor de afaceri. In acest element sunt incluse 

toate aspectele afacerii sub forma unor cifre iar dvs. veti avea o idee asupra a ceea ce va fi 

necesar pentru ca afacerea dvs. sa va aduca profit si sa fie reusita. 

Vanzarile estimate vor rezulta dintr-o prognoza a vanzarilor in care veti include vanzarile, 

costul produselor de vanzare, cheltuielile si castigul lunar pentru un an. 

Profitul estimat trebuie sa fie insotit de un text in care sa descrieti principalele ipoteze pe care 

le-ati facut pentru a estima veniturile si cheltuielile firmei. 
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Nota: Trebuie sa pastrati insemnari amanuntite referitoare la documentarea si ipotezele dvs. 

astfel incat mai tarziu sa puteti sa explicati si de asemenea sa reveniti la sursele dvs. cand va fi 

timpul sa revizuiti planul de afaceri. 

Pentru simplificarea calculelor, considerati ca toate tranzactiile (in special incasarile) se fac in 

numerar. 

Profitul si pierderile estimate pe o perioada de trei ani (optional) 

Profiturile si pierderile prevazute pe o perioada de un an constituie elementul de baza al 

planului dvs. de afaceri. Estimarea acestora pe o perioada de trei ani este optionala si se 

realizeaza de acele persoane care doresc sa faca previziuni pe o perioada mai mare de un an. 

Este evident ca trebuie sa pastrati insemnari cu privire la cele mai importante ipoteze pe care 

le-ati facut si mai ales pentru acele aspecte care credeti ca se vor schimba dramatic dupa un an. 

Estimarea fluxurilor de numerar 

Daca previziunea privind profiturile reprezinta „inima” planului dvs., fluxurile de numerar 

reprezinta sangele. Multe afaceri esueaza deoarece se ajunge la punctul in care nu mai pot plati 

facturile. Orice parte a planului dvs. de afaceri este importanta, dar nici una nu mai are vreun 

sens daca vi se termina numerarul. 

Obiectivul a tot ceea ce s-a discutat pana in prezent este acela de a invata sa va programati cati 

bani va vor fi necesari pentru a acoperi costurile necesare demararii afacerii, costurile 

preliminare, costurile de operare si rezervele dvs. Altfel veti putea prevedea la timp lipsurile si 

sa va luati masurile necesare- probabil sa limitati anumite cheltuieli sau sa faceti un imprumut. 

Mai presus de toate, nu trebuie sa fiti luat prin surprindere. 

Nu exista un truc anume pentru a face un plan al fluxurilor de numerar. Estimarea fluxurilor de 

numerar este o privire in avans a contului pe care il detineti. Va trebui sa stabiliti cand asteptati 

sa incasati numerar (din vanzari) sau cand trebuie sa semnati un ordin de plata ( pentru plati). 

Va trebui sa aveti o evidenta a elementelor operationale importante care nu constituie in mod 

necesar date ale fluxului de numerar dar care va permit sa urmariti acele aspecte care au un 

impact important asupra fluxurilor de numerar, 

cum ar fi de exemplu banii obtinuti din vanzari sau cei pe care trebuie sa-i platiti pentru achizitii. 
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De asemenea va trebui sa urmariti platile in numerar efectuate inainte de infiintare si care vor 

fi inregistrate in coloana „inainte de infiintare”. Este logic ca ar trebui sa aveti deja facuta 

documentarea cu privire la planul de cheltuieli pentru infiintarea firmei. 

Fluxul de numerar va demostra daca va este suficient capitalul dvs. de lucru. Cu alte cuvinte, 

daca soldul de numerar ia o valoare negativa veti avea nevoie de un capital initial mai mare. 

Prin acest plan veti putea prevedea de asemenea cand si ce suma veti avea nevoie sa 

imprumutati. 

Descrieti cele mai importante ipoteze, in special acelea care fac ca fluxul de numerar sa fie 

diferite de cele referitoare la profituri si pierderi. De exemplu, daca faceti o vanzare in prima 

luna, cand veti primi banii pentru aceasta vanzare? Cand veti face achizitii cand veti plati: in 

avans, la livrare sau mai tarziu? Cum vor afecta acestea fluxul de numerar? 

Exista cheltuieli pentru care trebuie sa platiti in avans? Cand? 

De asemenea, trebuie sa luati in considerare cheltuielile care nu se realizeaza la intervale de 

timp regulate, cum ar fi taxele trimestriale, cheltuielile de intretinere sau reparatii neprevazute 

si care trebuie sa fie trecute in buget, 

Plata ratelor pentru credite, cumpararea de utilaje sι sumele extrase de proprietari nu apar in 

declaratiile de profit si de pierderi dar aceasta nu inseamna ca nu apar ca fiind retrageri de 

numerar. Asigurati-va ca si acestea au fost incluse. 

Desigur, nici deprecierea monetara nu apare in fluxul de numerar deoarece nimeni nu semneaza 

un cec pentru aceasta. 

Bilantul 

Bilantul este unul din documentele economice de baza pe care trebuie sa le intocmeasca o 

intreprindere pentru informare si pentru gestionarea partii economice. Bilantul arata ce obiecte 

de valoare are intreprinderea (active) si care sunt datoriile sale (pasive sau obligatii). Ceea ce 

ramane cand pasivele se scad din active reprezinta capitalul propriu (al proprietarilor) . 

Utilizati o foaie de calcul a cheltuielilor si capitalizarea la infiintarea afacerii, care sa constituie 

un ghid pentru bilantul din ziua inceperii activitatii. 

Optional : Unele persoane doresc sa includa si un bilant estimativ, din care sa rezulte estimarea 

pozitiei economice a afacerii la sfarsitul primului an. Acest lucru este deosebit de util cand 

inaintati propunerea dvs. unor investitori. 
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Calcularea punctului de rentabilitate 

Calcularea punctului de rentabilitate (punctul mort sau break-even point) prezice cantitatea de 

produse sau servicii vandute, cu un anumit pret, pentru a recupera totalul costurilor de investitie. 

Cu alte cuvinte, este nivelul vanzarilor sub care intreprinderea lucreaza in pierdere si peste care 

incepe sa inregistreze profit. 

Formula matematica de mai jos va ajuta sa calculati punctul de rentabilitate: 

Vanzarile in punctul de rentabilitate = Costuri fixe / (1- Costuri variabile) 

(In care: costurile fixe se exprima in euro in timp ce costurile variabile se exprima ca procent 

al vanzarilor totale) 

Nu uitati sa includeti toate ipotezele pe care le-ati facut si pe baza carora s-a facut calculul 

punctului de rentabilitate. 

 

10) Idei si surse de finantare: cum obtii finantare? - Ce spun expertii: Cum pot primi 

bani pentru afacerea mea? 

Una dintre cele mai importante probleme la infiintarea unei afaceri noi – si in special de catre 

persoanele tinere- o constituie gasirea capitalului cu care vor finanta functionarea unei afaceri 

electronice. Cea mai sigura metoda este detinerea acestui capital de catre proprietarii e-

business-ului, insa de obicei persoanele tinere nu detin resurse importante pentru acest scop. 

Mai mult ca sigur, unii proprietarii vor dedica timpul pentru aceasta afacere in mod gratuit, 

insa acest lucru nu se poate face pentru multa vreme. 

Unde puteti solicita finantare 

Pentru a putea incepe afacerea dvs. va trebui sa va asigurati ca aveti banii necesari atat pentru 

investitia initiala cat si pentru functionarea acesteia. Nu uitati ca s-ar putea sa aveti nevoie de 

timp pana cand veti incepe sa aveti incasari si probabil mai mult timp pana cand veti incepe sa 

aveti profit. Va fi necesar deci sa gasiti o modalitate de a finanta afacerea dvs. In general, exista 

doua surse de finantare: banii dvs. si banii altora. 

 

Astfel, nu poate fi evitata situatia in care tanarul antreprenor apeleaza la o metoda care sa ii 

asigure finantarea pentru suma de care are nevoie, cum ar fi: 

https://www.youtube.com/watch?v=6OwRrdv69nU&list=PLAJArQ79-0wnOzFsjFgakDjyMoVMDqCcQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=6OwRrdv69nU&list=PLAJArQ79-0wnOzFsjFgakDjyMoVMDqCcQ&index=9
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 Banci/ terti , 

 Investitori 

 Sponsori 

 Premii obtinute la concursuri 

In functie de alegerea dvs., trebuie ca planul dvs. financiar /previziunile sa fie adaptat la situatie. 

 

Pentru Banci 

Bancile isi doresc asigurari cu privire la plata regulata a ratelor. Daca intentionati sa utilizati 

Planul pentru obtinerea unui credit, trebuie sa includeti: 

o Suma de care aveti nevoie 

o Cum vor fi utilizati banii 

o Ce veti realiza cu acesti bani? 

o Conditiile de rambursare a creditului (numarul de ani). Probabil ca nu veti avea limite prea 

mari pentru a negocia un numar mai mare de ani pentru rambursarea creditului, ceea ce v-ar fi 

de folos pentru fluxurile de numerar.  

o Bunurile imobiliare sau mobiliare pe care le oferiti drept garantie.  

 

Pentru investitori  

Investitorii vad lucrurile din alt punct de vedere. Doresc dezvoltarea puternica si doresc sa aiba 

o cota parte din :  

o Capitalul solicitat pe termen scurt  

o Capitalul solicitat pe 2-5 ani  

o Cum se va folosi capitalul si cum va contribui aceasta la dezvoltarea afacerii  

o Estimarea rentabilitatii investitiei  

o Strategia de iesire a investitorilor (returnarea banilor, vanzarea sau integistrarea publica (IPO)  
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o Procentul din afacere pe care il va detine investitorul  

o Repere si conditiile pe care le veti accepta  

o Situatiile economice ce vor exista  

o Participarea investitorilor in Consiliul de Administratie sau in Management  

 

Fonduri structurale si europene: 

România are alocate 38,9 miliarde de euro, fonduri europene, în perioada de programare 2014-

2020, din care aproximativ 3 miliarde de euro sunt destinați firmelor mici și mijlocii (IMM). 

Acești bani vor pute fi accesați până în anul 2022, în principal prin Programul Operational 

Regional, Programul Operational Competitivitate, Programul National pentru Dezvoltare 

Rurala si Programul Operational pentru Pescuit. 

În plus, sunt și programe de ajutoare nerambursabile pentru IMM-uri finanțate din fonduri 

naționale. 

Unele dintre liniile de finanțare pentru mci afaceri s-au epuizat deja (StartupCafe.ro le-a 

prezentat în detaliu în mai multe articole, în timp util, pentru a putea fi accesate, puteti folosi 

acest site ca resursa permanenta de informare). Altele, însă sunt valabile sau se reactivează în 

fiecare an prin noi apeluri de proiecte (call-uri). 

Lista afacerilor care pot câştiga finanţări din bani europeni este cât se poate de lungă, astfel 

încât orice mic întreprinzător care are o idee de business va găsi un program în noua alocare 

financiară de la Bruxelles care să-i susţină dezvoltarea. Iată câteva exemple de afaceri ce pot fi 

începute cu finanţare europeană: seră de flori sau de legume, ciupercărie, fermă zootehnică sau 

piscicolă, plantaţie vinicolă, înfiinţarea de culturi forestiere, agricultură ecologică, fabrică de 

lactate sau de pâine, fabrică de mobilă, service auto, fabrică de încălţăminte, IT-software, 

grădiniţă, after-school, diverse servicii în zona rurală etc. Pentru întreprinzătorii hotărâţi să-şi 

înceapă mica afacere finanţarea europeană reprezintă un ajutor substanţial.  

De regulă, fondurile europene acoperă de la 50% şi până la 98% din valoarea proiectului. 

Etape în accesarea fondurilor UE 



 
 
Fondul Social European 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara: 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei” 

Obiectivul tematic: 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii: 9 ii-

Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Beneficiar: Orasul Stefanesti 

Titlul proiectului: Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva Contract de finantare: nr.885 din data de 12.02.2018, Cod 

SMIS: 114821 

 
 

 

Primul pas pe care trebuie să-l facă o persoană care doreşte să obţină bani europeni pentru 

afacerea sa este să studieze programele din fonduri europene pentru a decide unde se poate 

încadra proiectul său. Apoi, este necesar să citească Ghidul Solicitantului, care conţine toate 

etapele şi documentele necesare pentru fiecare submăsură. În funcţie de ponderea finanţării 

nerambursabile acordate în cadrul proiectului, solicitantul trebuie să identifice surse 

suplimentare de finanţare care să-i permită să acopere contribuţia proprie. Urmează apoi 

redactarea propriu-zisă a proiectului, întocmirea dosarului cu documentaţia cerută de autorităţi 

şi depunerea actelor în termenul prevăzut. Din acest moment, intră în joc autorităţile care 

evaluează cererile de finanţare, fac o selecţie, stabilesc punctajul aferent fiecărui proiect şi 

decid care dintre solicitanţi sunt eligibili. Ultima etapă este semnarea contractului de finanţare, 

după care începe punerea în practică, adică desfăşurarea propriu-zisă a afacerii. 

 

11)  Analiza a procesului de infiintare a firmei si gestiunea acesteia:  

Cum infiintam o firma in Romania? – Pentru acest capitol, v-am pregatit o Fisa de lucru pentru 

infiintarea unei societati cu raspundere limitata: Prezentarea pasilor pentru intregistrarea 

societatii la Registru  

Cerinte legale (DACA ESTE NECESAR: Descrieti ceea ce este valabil pentru situatia dvs. cu 

privire la modul in care va propuneti sa rezolvati urmatoarele aspecte: 

 Cerinte de reprezentare sau colaborare cu terti 

 Autorizatie de functionare 

 Reguli si regulamente de igiena a spatiului de munca si a spatiilor auxiliare 

 Reglementari specifice ramurii sau profesiei dvs. 

 Drepturile de autor 

 Forma juridica a afacerii, actionari etc. 

 Costurile respective trebuie sa fie incluse in planul financiar. 

12) Cum alegem serviciile de contabilitate? 

Cum sa alegi intre o firma de contabilitate si un contabil angajat 

Cu siguranta este bine stiut de fiecare dintre noi faptul ca orice afacere, mai mica sau mai mare, 

aflata la inceput sau in plina activitate, implica ca pe partea financiar- contabila sa apeleze la 
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serviciile unei firme de contabilitate sau sa isi organizezeze propriul departament financiar-

contabil, deci sa angajeze persoane cu pregatirea si experienta corespunzatoare. 

In momentul de fata, profesia contabila s-a dezvoltat foarte mult si a capatat foarte multe 

valente, astfel ca un contabil bun ofera servicii atat din sfera competentelor sale cat si din alte 

domenii cum ar fi cel juridic, de resurse umane, etc. 

De asemenea urmand ascendent spre perfectionarea cunostintelor teoretice si practice, acesta 

poate accede la statutul de expert contabil in urma examenelor si stagiilor de pregatire in 

domeniile contabilitate, audit, evaluare economica si financiara a intreprinderii si expertiza 

contabila. 

Acestea toate fac sa existe diferente foarte mari intre calitatea serviciilor oferite de 

profesionistii contabili ce activeaza liber pe piata, de la profesionistii contabili angajati, 

contabili autorizati sau experti contabili, firme specializate in expertiza contabila si audit. 

Apare acum intrebarea fireasca cum poate un inteprinzator sa aleaga din aceasta paleta larga 

de servicii de contabilitate oferite de prorfesionistii contabili de pe piata, cel mai bun contabil 

angajat, cea mai buna firma de expertiza contabila sau cabinet de expertiza contabila care sa 

satisfaca nevoile sale in acest domeniu. 

9 criterii despre cum sa alegi un contabil: 

1. MEMBRU CECCAR ACTIV 

As verifica daca respectivul contabil este membru CECCAR activ (se verifica usor pe site la 

CECCAR daca ai numarul de inregistrare al respectivului contabil) si as cere ca in contract sa 

fie specificat faptul ca serviciile se presteaza de catre personal autorizat conform legii. 

Este important sa fii membru CECCAR. Imi justific aceasta afirmatie dincolo de obligativitatea 

legala de a avea bilantul de sfarsit de an vizat de catre un membru CECCAR, obligativitate pe 

care daca vrei nu o respecti (cu consecintele de rigoare) sau o sari, angajand un absolvent de 

facultate economica. Stiu ca exista contabili mult mai pregatiti decat multi dintre membrii 

CECCAR. E o realitate incontestabila. Dar nu despre acea minoritate vorbim. 

Ca membru CECCAR ai obligativitatea unei pregatiri profesionale continue, care de 2 ani 

incoace se ia in foarte serios, cel putin la CECCAR Bucuresti (lucru care m-a impresionat 

placut). Pana acum plateai acele cursuri si daca vroiai te duceai, daca nu, nu. Acum prezenta 

este obligatorie si nu-i timp pierdut deloc. Cursurile sunt foarte bune, foarte up-datate la zi, la 

legislatia romana si cea europeana. Cu alte cuvinte, oricat de varza ai fi, tot mai afli una-alta. 
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Plus de asta, raspunderea unui membru CECCAR este mult mai mare decat a unui absolvent 

de facultate economica, angajat. 

Contractul sa aiba foarte clar specificate, detaliat, eventual intr-o anexa, toate serviciile incluse 

in tarif, ca sa nu fie discutii despre ce trebuia sa presteze contabilul si ce nu trebuia sa presteze. 

Contractul de prestari servicii sa aiba mai mult de o pagina!  

2. LUCREZ CU CINE SEMNEZ 

As avea pretentia sa lucrez cu cine semnez. Ok, trebuie sa facem precizarea ca un expert 

contabil partener intr-o firma de contabilitate nu o sa introduca toate actele pentru toate firmele, 

personal. Altfel, n-ar mai avea nevoie de salariati. Dar daca il suni si il intrebi de factura X sau 

de furnizorul Y si el stie, inseamna ca s-a uitat pe actele alea, a participat la inchiderea balantei. 

E de bine. 

Iar la telefon sa tin legatura cu o singura persoana, care cunoaste firma si specificul activitatii, 

care lucreaza la firma aia in fiecare luna, care si-a dezvoltat o anumita maniera de a comunica 

cu mine si care stie cam ce o sa ii cer, din experienta lunilor anterioare de lucru cu mine. 

Eu personal, tin legatura cu toti clientii, chiar daca de-alungul anilor, numarul lor s-a marit 

considerabil. Este mai bine asa, din foarte multe puncte de vedere. 

3. VERIFICA FISA DE LA ANAF INTOTDEAUNA 

Sa confrunte periodic (cel putin la 3 luni) fisa de platitor de la ANAF cu evidentele contabile. 

Fisa asta de platitor este cauza tuturor relelor pamantului si a popririlor pe cont. Daca fisa asta 

este in vreun fel gresita sau incompleta te poti trezi cu penalitati foarte mari fara sa fi gresit cu 

nimic. Ce daca tu ai depus o declaratie online? N-ai vazut ca nu apare in fisa? Ce credeai ca 

apare automat?! Un spiridus le prelucreaza noaptea cand tu dormi si na… mai da si rateuri. 

Fisa asta e sfanta. Trebuie sa fie “cu albastru” in permanenta. Contabilii stiu de ce!  

 

 

 

4. DECIZII FULGER BAZATE PE TONE DE EXPERIENTA 

Contabilul ar trebui sa aiba capacitatea de sinteza si de reactie-fulger 
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Avem o problema. Now what? Ca si client, eu iau decizia finala, dar din 3-4 variante prezentate 

de contabil. Repede. Azi. Ieri, de fapt. Vreau sa stiu clar care-i cel mai mare rau care mi se 

poate intampla si cat ma costa cel mai mult ca sa rezolv problema. Si, evident, ce putem face 

sa prevenim chestia asta pe viitor sau macar sa ne chinuim putin in directia asta. 

5. SA LE AIBA CU IT-ul 

Din pacate, azi trebuie sa stii de toate. Bebelusii se nasc cu smartphone-uri si tablete in mana. 

Contabilul trebuie sa fie un mic vrajitor cand vine vorba sa tina pasul cu schimbarile legislative 

si cu tehnologia. Am ajuns in doar cativa ani de la a scrie balante de mana la a depune declaratii 

online cu certificate cu semnatura electronica, trecand pe rand prin calvarul disketelor care nu 

mergeau, a depunerii cu posta sau a CD-urilor.  

 

In zilele noastre, nu este suficient sa fii un profesionist perfect. Ai nevoie de ceva mai mult. Se 

merge dincolo de partea tehnica a profesiei, pentru ca valoarea adaugata pe care un profesionist 

trebuie sa o produca este formata din mult mai mult decat o insiruire de informatii. Conteaza 

si felul in care informatia iti este prezentata, personalizat, adaptat. 

6. INTEGRITATE 

As cauta integritate. Prin integritate inteleg lipsa intentiilor ascunse. Capacitatea de a-mi 

castiga increderea, acest lucru atat de greu de castigat si atat de usor de pierdut. 

7. SA  ASCULTE CLIENTUL CU RABDARE 

Asa cum am mai scris, contabilul trebuie sa fie in stare sa comunice si sa asculte deopotriva. 

As dori un contabil care sa insiste sa imi aduca la cunostinta rezultatele financiare ale firmei. 

Am intalnit foarte multi clienti care nu intrebau nimic, absolut nimic cu privire la rezultatele 

lor contabile: nici soldul casei, nici cat au de plata, nici cat este profitul. Pentru ei contabilitatea 

era doar pe hartie. Am reusit, prin mailuri lunare in care le prezentam anumite informatii sa le 

trezesc interesul pentru balanta aia cu cifre multe si egalitati dubioase. Este bine si pentru 

contabil sa informeze, pentru ca fraza preferata a clientilor este: “n-am stiut” sau “de ce nu mi-

ai spus”. 

As dori si un contabil care sa asculte ce vreau si sa execute intocmai sau sa-mi spuna de ce nu 

asa si trebuie altfel. 

8. SA ISI RESPECTE MESERIA 
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As cauta un contabil pasionat, implicat si care isi respecta meseria si pe el insusi ca si 

profesionist. Asta-i o lectie general valabila in viata: daca tu nu te respecti, cine sa o faca? 

9. SA SPUNA NU 

Responsabil si ancorat in realitatea in care diversi oameni sunt arestati zilnic. Fiecare contabil 

are o limita a lucrurilor pe care le face si o linie peste care nu trece. N-ai sa gasesti doua linii 

la fel. Important zic eu este sa o ai, sa o comunici, ca sa stie si clientul cum sta si daca linia ta 

si linia lui sunt compatibile. Las’ ca merge si asa este pentru unii clienti o blasfemie iar pentru 

altii, merge si asa. In meseria asta trebuie sa spui nu foarte des. Spui mai mult nu decat da. 

Observati va rog ca n-am mentionat nimic de tarife, localizare, proximitate. Acestea ar trebui 

sa fie ultimele criterii pe lista pentru ca orice pe lumea asta e negociabil iar distantele nu mai 

sunt o problema. 

 

 

 

 

 

13) Taxe si contributii aferente unui SRL 

Principalele taxe și impozite modificate pentru firme: 

Guvernul și Parlamentul au operat în anul 2017 o serie de modificări de taxe și impozite pentru 

firme, care se aplică în anul 2018. Unele au fost adoptate de Guvern și modificate de Parlament 

pe ultima sută de metri, iar altele nu au mai apucat să fie schimbate de senatori și deputați în 

timp util, pentru a putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2018. 

Analizam mai jos, o listă a principalelor taxe și impozite care se aplică din anul 2018, pentru 

firme,. Disclaimer: aceste prevederi sunt enumerate cu titlu informativ. Pentru calcularea și 

procesarea noilor taxe și impozite vă recomandăm să apelați la servicii ale contabililor și / sau 

ale consultanților fiscali din piață): 

Plata defalcată a TVA (TVA Split) 

Taxa pe valoare adăugată rămâne 19% în anul 2018. În schimb, apar modificări la plata acestei 

taxe de către firmele plătitoare de TVA. 
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Mecanismul plății defalcate a TVA a fost introdus opțional de Guvern din octombrie 2018, cu 

obligativitatea aplicării de către toate firmele plătitoare de TVA de la 1 ianuarie 2018. 

În cele din urmă, Parlamentul a modificat sistemul obligatoriu și l-a limitat la anumite categorii 

de firme: cele în insolvență și cele cu anumite restanțe la plată, care trebuie să-și deschidă 

separat cel puțin un cont de TVA. 

Firmele plătitoare de TVA care nu sunt obligate la sistemul split TVA, pot trece opțional la 

plata defalcată a TVA. Acestea vor benefica în anul 2018 de o reducere cu 5% a cuantumului 

impozitul pe profit (sau pe venitul microîntreprinderii). 

Firmele care au ca furnizor o societate care aplică TVA Split trebuie să-i plătească în conturi 

separate. 

Noul salariu brut 2018: Impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

Prin Ordonanța de urgență 79/2017, Guvernul a mutat, începând cu 1 ianuarie 2018, cele mai 

multe contribuții sociale de la angajatori la angajați, schimbând fundamental structura salariilor 

brute. 

Astfel, noile taxe pentru salariile angajaților vor fi urmăatoarele, de la 1 ianuarie 2018: 

Pe partea firmei: 

-Contribuţia asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% datorată de către persoanele fizice şi 

juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora. 

Pe partea angajatului: 

- Contribuția de asigurări sociale (CAS) în cotă de: 

 

a) 25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați și de către persoanele 

fizice pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal; 

b) 4 % datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi juridice 

care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 

c) 8 % datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă şi altor condiţii de muncă astfel cum sunt 

prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 

sunt asimilate acestora. 
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- Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10% datorată de către 

persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei 

de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal. 

Salariul minim 2018 

Salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 

2018. 

Această majorare a brutului este dată în primul rând de mutarea contribuțiilor sociale de la 

angajator la angajat, dar și de o creștere a netului, ceea ce implică o majorare a costului salarial 

total pentru firmă, de la 1.783 de lei pe lună în anul 2017 la 1.943 de lei în anul 2018, pentru 

fiecare salariu minim acordat. 

Un astfel de salariu minim brut pe anul 2018 este echivalent cu 1.550 de lei brut pe lună în 

condițiile din anul 2017 ale așezării contribuțiilor sociale, în creștere așadar față de 1.450 de 

lei brut cât a fost salariul minim brut în anul 2017. 

Prin majorarea salariului minim brut, cresc și o serie întreagă de amenzi care au ca referință 

această valoare, așa cum sunt amenzile rutiere, unde un punct-amendă a crescut de la 145 de 

lei la 190 de lei în 2018 (10% din salariul minim brut) 

Impozitul pe venit - 10% din salariul brut. 

Astfel se reduc cotele totale ale contribuțiilor sociale obligatorii cu 2 puncte procentuale, de la 

39,25% la 37,25% și impozitul pe venit de la 16% la 10%. Aceste scăderi au fost introduse de 

guvern pentru a compensa aplicarea taxelor la o bază impozabilă mai mare (salariul brut), astfel 

încât salariații să nu piardă la net, iar angajatorii să nu plătească mai mult la salariul întreg. 

În acest caz, firmele ar trebui să majoreze salariile brute ale angajaților cu aproximativ 20% 

pentru ca  salariile nete să rămână la fel, cu aproximativ aceleași costuri salariale prin acte 

adiționale la contractele de muncă. 

Angajații din sectorul IT (anumite categorii), din cercetare și cei cu dizabilități vor beneficia 

mai departe de impozit zero pe vent. Aceasta înseamnă că măsura compensatorie nu va fi pe 

deplin acoperitoare și în cazul acestora salariul net se va diminua cu câteva procente, dacă 

angajatorii nu vor majora costurile salariale. 

În interiorul acestor contribuții, cota pentru Pilonul II de pensii se reduce de la 5,1% la 3,75%. 
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Contribuțiile și impozitele cu reținere la sursă sunt reținute și plătite către stat de către 

angajatori. 

Microîntreprinderile și impozitul 

Se majorează plafonul de încadrare la impozitul pe venitul microîntreprinderii, de la 500.000 

de euro la 1 milion de euro, cifra de afaceri. Astfel, în anul 2018, plafondul cifrei de afaceri 

este de 4.659.700 lei pentru trecerea la impozitul pe venitul microîntreprinderii. 

Firmele care se încadrează în acest plafon vor plăti, în loc de impozit pe proft de 16%, un 

impozit pe venit, de 1% dacă au cel puțin un salariat, și de 3% dacă nu au niciun salariat. 

Au fost introduse în acest sistem și firmele care au venituri din consultanță și management, 

indiferent de ponderea acestora în totalul veniturilor. La fel, firmele care se ocupă cu jocuri de 

noroc, asigurări, domeniul bancar, exploatarea zăcămintelor pot intra și ele aici dacă se 

încadrează în plafonul cifrei de afaceri de 1 milion de euro. 

În Senat, prin proiect de lege, s-a propus ca ordonanța de urgență 79/2017 să se modifice astfel 

încât firmele care au capital social de minimum 45.000 de lei și minimum 2 salariați să poată 

opta pentru trecerea la impozit pe profit de 16%. Proiectul este la Camera Deputaților, care nu 

a luat o decizie până la finalul anului 2017. Pentru a se modifica astfel Ordonanța de Urgență, 

e nevoie ca proiectul de lege cu amendamentul respectiv să fie adoptat de Cameră. Până atunci, 

avem doar OUG 79/2017, în forma decisă de Guvern. 

Alte modificări pentru firme: 

Contribuabilii vor vira în continuare contribuţiile la pensii, sănătate şi şomaj într-un cont, iar 

TVA, impozitul pe profit şi cel pe venit în alt cont. Plata contribuţiilor la pensii, sănătate şi 

şomaj, a TVA şi a impozitului pe profit şi venit în acelaşi cont la Trezorerie a fost amânată 

până pe 1 iulie 2018. 

Contribuabilii vor depune în format electronic declaraţiile fiscale pentru obligaţiile aferente 

lunii ianuarie. 

Cheltuielile cu dobânzile la împrumuturi de la firme asociate sunt deductibile pentru sume de 

maxim 200.000 euro. Când cheltuiala cu împrumutul depășește 200.000 euro, se deduce 10% 

din diferența între venituri și cheltuieli. Aici se e scad veniturile neimpozabile și se adaugă 

cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării și sumele deductibile 

reprezentând amortizarea fiscală. 
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Ca taxe locale, pentru mașinile de transport de marfă cu masa totală autorizată de cel puțin 12 

tone crește impozitul local (cu aproximativ 7%). 

O serie de alte taxe locale în unele localități au fost anunțate ca majorate pentru anul 2018. 

 

 

 

Impozitarea dividendelor 2018 

La dividende rămâne impozitul de 5%. 

În plus, se va plăti încă 10% aplicat la salariul minim brut pe economie, contribuție la sănătate 

(CASS), dacă valoarea veniturilor realizate din activități independente și de investiții a fost mai 

mare de 12 salarii minime pe economie în anul precedent. 

Potrivit consultantului Cornel Grama, pentru anul 2018 ca sa vedem daca ne incadram in 

plafonul de 12 salarii minime cu valoarea dividendelor, trebuie sa insumam toate veniturile din 

activitati independente + dividende + chirii + alte surse obtinute "in anul fiscal precedent" adica 

din 2017 asa cum zice alin 3 de la art 170 din Codul fiscal modificat. 

 

14) Analiza de risc:  

 

Riscul din afaceri, riscuri financiare, evaluarea riscurilor după amploarea efectelor 

Estimarea riscurilor 

In acest capitol va trebui sa va referiti la probleme posibile cu care va puteti confrunta in 

activitatea dvs. de afaceri ( de ex. incetarea colaborarii cu un furnizor, distrugerea unor parti 

ale bunurilor datorita unor catastrofe naturale etc.) . In continuare, pentru fiecare pericol 

existent , prezentati un plan alternativ astfel incat sa acoperiti consecintele in cazul in care 

lururile nu merg asa cum v-ati planificat. 

Prezentam mai jos o lista de criterii pe care trebuie sa le luati in calcul atunci cand realizati 

analiza de risc. 

Analiza de risc – fisa de evaluare a riscurilor: 
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Riscurile de piață - arie geografică mare, astfel încât nu putem să concurăm împotriva propriilor 

noștri clienți; 

• Nou intrați pe piață 

• Ușor de intrat 

Amenințare potențială pentru împărțirea pieței - companiile de publicitate 

• Mai lent decât adoptarea așteptată 

Riscuri operaționale 

Riscuri de personal - înglobarea candidatul corect pe funcția corectă 

Disponibilitatea forței de muncă calificate- reprezentanți 

Aspecte sindicale 

Riscuri de finanțare 

Angajamente 

Contracte ale investitorilor cu risc insuficient formulate pentru litigii 

Renunțarea investitorilor 

Lipsa de fonduri de continuare pentru a finaliza proiectul 

Riscuri manageriale 

Conducere sau dinamică a investitorilor slabe 

Riscul agenției în special pentru asociere 

 

Planul de management al riscului 

Planurile detaliate sunt mai des găsite ca parte a planurilor interne. Planurile scrise pentru 

finanțatori ar putea avea nevoie să includă un nivel ridicat al descrierii dacă există riscuri 

controlabile semnificative. 

 

15) Obiective conexe ale unei afaceri:  
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A. Reducerea costurilor (creşterea profiturilor) 

B. Reducerea timpului de livrare,  

C. Creşterea fiabilităţii şi calităţii producţiei,   

D. Creşterea gradului de integrare şi motivare a personalului 

 

In aceste vremuri de criza cand multe afaceri dau faliment, locurile de munca se inchid iar 

stabilitatea financiara a multor familii este grav afectata, cresterea profiturilor este un deziderat 

vital atat pentru firme cat si pentru persoanele fizice, adica pentru omul de rand. 

Cresterea profiturilor 

In randurile de mai jos vom trece in revista cateva strategii pentru cresterea profiturilor, mici 

sfaturi si sugestii atat pentru afaceri cat si pentru finantele personale sau activitatea familiala, 

care va pot ghida in acest sens. 

Formula simpla a profitului se reduce la : Protit = Venituri – Cheltuieli. Prin urmare cresterea 

profiturilor se poate realiza prin doua cai: fie crestem veniturile, fie scadem cheltuielile. 

In cazul firmelor, cresterea profiturilor este strang legata de management si strategia de 

marketing. 

• O altfel de promovare. Se stie de cand lumea ca reclama este sufletul comertului insa 

reclama costa. Vrem sa vindem mai mult insa pentru asta trebuie sa cheltuim mai mult 

cu promovarea. In conditiile actuale de criza, s-ar putea ca aceasta abordare sa nu fie 

tocmai cea mai potrivita. Si atunci trebuie sa cautam o forma de promovare mai ieftina 

si mai eficienta. 

 

• Aici depinde foarte mult de natura afacerii respective de aceea ne vom rezuma doar la 

cateva aspecte generale. De exemplu putem pune accentul pe reclama online targhetata 

pe un segment de piata bine definit, iesim mult mai ieftin decat daca apelam la reclama 

in mass-media clasica (radio, ziare, etc.) 

 

• Promovarea catre proprii clienti. Acolo unde este cazul, putem prezenta propriilor 

clienti si alte produse si servicii, mai mult sau mai putin apropiate decat cele pe care 

tocmai le-au cumparat. De exemplu, daca avem un magazin de reparatii, la sfarsit putem 
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inmana clientului un fluturas in care ii prezentam oferta noastra largita, chiar daca el si-

a reparat doar masina de spalat, sa zicem, ii putem prezenta si oferta de reparat frigidere, 

computere, etc. Sau in cazul unui magazin de bicilete, ii putem livra produsul alaturi de 

un fluturas in care ne prezentam si serviciile de reparatii bicilete. 

 

• Din moment ce clientul a cumparat de la noi, este probabil sa fie interesat si de alte 

produse sau servicii, mai ales daca este vorba de intretinerea sau mentanta produsului 

respectiv. Aceasta strategie actioneaza atat inspre diminuarea costurilor (necesare unei 

reclame agresive) cat si spre cresterea veniturilor. 

 

• Largirea gamei de produse/oferte. Daca nu am facut-o deja, ar fi cazul sa ne gandim la 

imbogatirea ofertei. De exemplu daca avem un local poate nu ar fi o idee rea sa punem 

in interior si o masa de biliard sau o masina de jocuri mecanice, inseamna un plus de 

optiuni pentru clienti si un plus de venituri pentru noi. Daca avem o brutarie nu ar strica 

sa vindem si prajituri, fursecuri si alte produse in afara de paine si exemplele ar putea 

continua.  Aceasta strategie are ca obicetiv cresterea incasarilor, adica a veniturilor, 

element esential din ecuatia profitului. 

 

• Reinventarea ofertei. Intr-o economie in scadere, cand puterea de cumparare se 

prabuseste, clientii sunt tot mai atenti la pret. Multe afaceri sunt astfel nevoite sa se 

adapteze. Scaderea pretului poate fi solutia salvatoare in unele cazuri pentru cresterea 

veniturilor si implicit a profitului. Uneori mai ieftin pentru mai multi poate insemna 

mai multe vanzari decat mai scump pentru mai putini. Aceasta strategie functioneaza 

mai ales in cazul prestatorilor de servicii. In cazul in care vindeti servicii si produse sau 

doar produse sau anumite pachete combinate, puteti apela sa scaderea pretului 

proportional cu scaderea calitatii. 

 

• Daca pana acum clientii isi permiteau sa apeleze la un pachet de servicii complexe la 

un pret de, sa zicem 1000 lei, acum poate ar fi momentul sa reduceti costul la 500 dar 

si complexitatea serviciilor sa scada simtitor. Poate multi ar prefera sa apeleze la 

pachetul mai mic in locul celui de 1000 lei. 

 

• Eliminarea cheltuielilor inutile. Aici intra o serie de masuri de economisire pe care orice 

firma le poate face in limitele specificului sau. De exemplu puteti renunta la serviciile 

neesentiale: telefoanele decontate ale angajatilor, limitarea deplasarilor decontate, 

restructurari de personal, inlocuirea hartiei cu pastratea evidentelor si a facturilor online, 



 
 
Fondul Social European 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara: 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei” 

Obiectivul tematic: 9-Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii: 9 ii-

Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Beneficiar: Orasul Stefanesti 

Titlul proiectului: Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva Contract de finantare: nr.885 din data de 12.02.2018, Cod 

SMIS: 114821 

 
 

 

amanarea unor lucrari de renovare, un consum de electricitate mai mic si asa mai 

departe. 

Aceste strategii pot fi combinate intre ele, pot fi adaptate cu usurinta la specificul oricarei 

afaceri si sunt relativ usor de pus in practica atat in cazul unor corporatii mari cat si in cazul 

unor afaceri conduse de un singur om. 

 

16) Anexe ale planului de afaceri 

Introduceti detalii si studii care sustin diferite ipoteze si actiuni pe care le-ati inclus in Planul 

dvs. de afaceri, cum ar fi: 

 Diagrame tehnice 

 Tabele amanuntite ale echipamentelor proprii sau asupra a ceea ce intentionati sa cumparati 

 Scrisori de sustinere din parte unor viitori clienti 

 Copii dupa state de plata si contracte 

 Studii de piata 

 Studii din domeniul respectiv 

 Formulare de informare si materiale publicitare 

 Formulare de analiza financiara 

 Formulare de analiza a regulamentelor aplicabile (de exemplu: GDPR) 

 Articole de presa sau din alte surse de informare 

 Orice alt material este necesar pentru a sustine ipotezele dvs. 

 

Livrabil revizuit de: Expert antreprenoriat, Ioana Daniela Nuta 

 


