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Investeşte în oameni !
Planul de afaceri
Planul de afaceri reprezinta un instrument intern de conducere si control a afacerii,
precum si un instrument extern de comunicare cu mediul economic care defineşte modul de
derulare a unei activitati specifice pe parcursul unei perioade determinate de timp.
Principalele elemente ale rezumatului unui plan de afaceri sunt :
1. Enuntul obiectivului planului
2. Capacitatea si competenta echipei manageriale indicand in ce mod aceasta poate
asigura succesul proiectului
3. Caracteristici de baza ale produselor si serviciilor aratand calitatile lor speciale
4. Segmentele de piata ocupate de firma si factorii de competitivitate unici pe care ii
detine
5. Celelalte active, puncte forte, competente si avantaje
6. Enuntul general al strategiei
7. Informatiile financiare de baza
8. Modul in care vor fi cheltuite fondurile solicitate sau care sunt aprobarile necesare
pentru demararea proiectului.
Etaple elaborării unui plan de afaceri
1. Definirea activitatilor economice desfasurate de firma
2. Definirea situatiei actuale sau diagnosticul global al firmei
3. Definirea pietelor firmei, a segmentelor de piata vizate, a caracterului concurentei si a
pozitiei de piata a firmei
4. Formularea obiectivelor firmei pentru perioada la care se refera planul
5. Articularea unei strategii pe termen mediu pentru atingerea obiectivelor
6. Identificarea riscurilor si oportunitatilor associate activitatii firmei
7. Precizarea masurilor de limitare a riscurilor si de exploatare a oportunitatilor
8. Detalierea strategiei in planuri de activitate
9. Estimarea veniturilor, cheltuielilor si fluxurilor de trezorerie prin articularea unui plan
financiar
10. Sinteza informatiilor acumulate in documente concise si clare
11. Aprobarea planului
12. Punerea planului in aplicare
Componentele principale ale unui plan de afaceri sunt următoarele:
1. REZUMATUL
Rezumatul planului de afaceri trebuie sa conţină, într-o forma succinta, date

referitoare

la:
•

istoricul firmei (în cazul firmelor deja existente);
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domeniul/ domeniile de activitate;
misiunea firmei, obiectivele pe termen lung si cele pe termen scurt;
conducerea firmei (experienţa, rezultate);
caracteristicile produsului/ serviciului;
descrierea pieţei (perspective de crestere, concurenţa);
sumarul proiecţiilor financiare si suma de bani necesara.
2. CUPRINSUL
Planul de afaceri trebuie sa demonstreze ca iniţiatorii proiectului au o idee clara asupra
a ceea ce îsi propun sa realizeze. Un finanţator care citeste un plan de afaceri trebuie sa
vada care sunt scopurile afacerii si care sunt obiectivele în urmatoarele luni sau în
urmatorii ani. Vor trebui prezentate misiunea/ scopul principal al firmei, obiectivele sale
pe termen mediu (unde va ajunge în urmatorii 3-5 ani?), precum si cele pe termen scurt
(ce urmeaza sa faca imediat?).
3. PREZENTAREA PRODUSULUI FIRMEI
Planul de afaceri trebuie sa ofere o descriere suficient de detaliata a
produsului/serviciului firmei.
În cazul în care este vorba de un produs/serviciu existent, poate fi prezentata experienţa
firmei în domeniu, capacitaţile de producţie existente, competenţele tehnice acumulate,
performanţa în domeniul vânzarilor etc.
În cazul în care este vorba de un produs/ serviciu nou vor fi prezentate avantajele care
permit firmei obţinerea acestuia si acţiunile care mai trebuie întreprinse pâna la
începerea activitaţii normale. Existenţa unui brevet sau a altor drepturi exclusive asupra
produsului sau serviciului reprezinta un avantaj pentru firma si va fi desigur menţionata
în planul de afaceri.
Calitatea si preţul produsului reprezinta aspecte principale care nu pot lipsi din nici un
plan de afaceri.
4. PIAŢA-ŢINTA SI CONCURENŢA
Lansarea unui produs sau serviciu trebuie precedata de studierea pieţei potenţiale.
Trebuie sa se estimeze marimea pieţei pentru produsul respectiv (si pentru categoria de
produse din care face parte), precum si cota de piaţa pe care o solicitantul o deţine/îşi
propune sa o deţină.
Prin delimitarea segmentului de piaţa al firmei se determină si caracteristicile principale
ale viitorilor clienţi.
De asemenea, trebuie sa identificate si tendinţele de viitor de pe piaţa: potenţialul de
crestere, orientarile viitoare ale consumatorilor, posibilitatea intrarii/iesirii de pe piaţa a
unor concurenţi
5. PROCESUL DE PRODUCŢIE SI FURNIZORII; STRATEGIA DE MARKETING
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•

Planul de afaceri trebuie sa conţina date referitoare la furnizorii de materii prime,
materiale, utilaje si servicii ale firmei.
Vor fi prezentate:
caracteristicile furnizorilor (localizare geografica, experienţa în domeniu, forma de
proprietate etc.);
materii prime/servicii etc. furnizate;
valoarea achiziţiilor preconizate;
modul în care se va derula activitatea de aprovizionare
modalitaţi de plata.
6.VÂNZĂRILE PRECONIZATE
Prezentarea strategiei de marketing trebuie sa se regăsească în planul de afaceri.
Se vor prezenta principalele acţiuni legate de produs, preţ, promovare si distribuţie care
vor atrage si păstra interesul clienţilor. Pentru a întocmi un buget de promovare a
vânzărilor, va trebui sa va decideţi mai întâi asupra metodelor de promovare adecvate.
Trebuie sa definiţi mesajul pe care vreţi sa îl transmiteţi clienţilor si sa alegeţi mijloacele
potrivite pentru a-l transmite (publicitate, lansare oficiala, reduceri promoţionale de
preţuri, relaţii publice etc.).
În fiecare caz trebuie sa comparaţi cheltuielile necesare cu beneficiile care se pot obţine.
Bugetul de marketing nu se refera numai de publicitate. Va trebui sa includeţi aici si alte
cheltuieli, de genul celor de explorare sau monitorizare a pieţei.
7.PREVIZIUNILE FINANCIARE
ELEMENTE CHEIE:
volumul anticipat al vânzarilor (Analiza nevoilor clienţilor, a caracteristicilor produsului, a
dinamicii pieţei si a strategiilor concurenţilor )
politica de preţuri

•

volumul cheltuielilor inițiale și al celor curente

•

rentabilitatea afacerii care rezulta din:
– Indicatori de rentabilitate – de exemplu, rata de rentabilitate a activelor (profit net/
active
– totale), rata de rentabilitate a capitalului investit (profit net/ capitaluri proprii);
– Indicatori de lichiditate - de exemplu, rata curenta de lichiditate (active circulante/
obligaţii
– curente), rata imediata de lichiditate (disponibilitaţi banesti/ datorii pe termen
scurt);
– Indicatori de solvabilitate - de exemplu, rata de îndatorare (datorii totale/ total
pasiv);
– Indicatori referitori la gradul de utilizare a activelor, viteza de rotaţie a stocurilor
(cifra de

•
•
•
•

•
•

•

•
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–

afaceri/ stoc mediu), durata medie de încasare a creanţelor si de plata a
furnizorilor etc.

8. NECESARUL DE FINANȚARE
•
•
•

•

Determinarea necesarului de resurse financiare este un scop principal al unui plan de
afaceri.
Datele colectate în etapele anterioare ar trebui sa contureze o imagine destul de clara
asupra acestui aspect.
Determinarea cât mai realista a sumei necesare este necesara pentru a evita blocarea
afacerii din cauza lipsei de resurse sau cheltuielile inutile antrenate de resurse
neutilizate.
În cazul în care acordarea sumei este condiţionata de un anumit nivel al participarii
proprii la finanţarea afacerii se recomandă ca suma care reprezintă contribuția sa
depaseasca nivelul minim impus
Factori importanți în elaborarea Planului de Afaceri

•

Un concept sănătos despre afaceri: De evitat cea mai des întâlnită greșeală, făcută
de către cei mai mulți antreprenori, respectiv aceea de a nu alege cea mai potrivită
afacere cu care să pornească.

•

Înţelegerea pieței: O modalitate bună de a testa înţelegerea dumneavoastră este de a
verifica piața produsului sau serviciului dvs. înainte de a începe afacerea.

•

Un domeniu sănătos, în creştere şi stabil: Unele dintre marile invenții din toate
timpurile nu au adus beneficiile economice pentru mulţi dintre cei care au încercat să
exploateze aceste mari progrese mari.

•

Management capabil: Căutați oameni care vă plac, care au valori etice bune, au
aptitudini complementare şi sunt mai deştepți decât dvs.

•

Abilitatea de control financiar: Veţi afla din practică cât de importante sunt noțiunile

•

minimale de contabilitate, programele de calculator şi gestionarea fluxului de numerar.
Concentrare pe o enumită afacere: De regulă, cei care se specializează într-un produs

•

sau serviciu au rezultate mai bune decât cei care nu se specializează.
Un mod de gândire care să anticipeze schimbarea: Nu te angaja prea devreme. Fii
flexibil și totodată determinat în efectuarea de schimbări, dacă împrejurările sau noile
cunoștințe le justifică.

Pentru ca un plan de afaceri să-şi atingă scopul, el trebuie să fie conceput de tine întrucât
tu cunoşti cel mai bine cursul afacerii tale, unde vrei să ajungi, resursele de care dispui şi mai
mult decât atât, tu vei fi cel care îl vei dezvolta. De accea trebuie să ţii cont şi de:
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 profilul individual de business;
 mediul economic în care vei desfăşura afacerea;
 obiectivele propuse în derularea afacerii;
 scopul pentru care concepi planul: prezentarea firmei, atragerea de parteneri sau
finanţatori pentru un business deja existent sau lansarea unei afaceri noi.
Planul de afaceri trebuie să fie decizia ta şi să te reprezinte, chiar dacă pentru aceasta te
documentezi, apelezi la sfaturile specialiştilor, te inspiri din diverse surse sau din materiale de
specialitate. A face afaceri înseamnă în primul rând să iei decizii.
Ce este planul de afaceri?
Foarte mulţi antreprenori au impresia că planul de afaceri este doar pentru investitori.
Greşit!!! Planul de afaceri este în primul rând pentru tine. Simplul fapt că îţi conturezi cu
responsabilitate un plan pentru afacerea ta, îţi permite să măsori în termeni reali performanţa
afacerii tale. Dacă nu o poţi măsura, cu siguranţă nu o poţi conduce, nu o poţi manageria.
Iată trei situaţii pentru care va trebui să întocmeşti un Plan de afaceri:
 La demararea unei afaceri:
– pentru a evalua obiectiv oportunitatea afacerii;
– pentru a stabili un plan de acţiune şi un instrument de gestiune;
– pentru a identifica din timp căile şi mijloacele de atingere a scopului vizat.
 Pentru a obţine un credit bancar:
– pentru ca instituţia financiară să cunoască afacerea şi să evalueze perspectivele
dezvoltării ei precum şi şansele recuperării fără probleme a împrumutului solicitat;
 Pentru a atrage fonduri de finanţare:
– pentru a decide dacă este profitabil să-şi plaseze banii într-o afacere orice investitor va
analiza ideea de afaceri sau situaţia firmei în care investeşte.
În acelaşi timp, planul tău de afaceri trebuie să îndeplinească următoarele funcţii:
 instrument de lucru capabil să-ţi permită:
Reţine!!!!
- identificarea celor mai eficiente soluţii;
„Realizarea
unui plan de
- efectuarea propunerilor de finanţare;
afaceri necesită atât timp, cât
- comunicarea propriilor idei: către angajaţi, către creditori
şi efort dar şi bani, iar
sau către potenţialii investitori;
rezultatul obţinut evidenţiază,
 bază de conducere a noii afaceri;
de regulă, diferenţa dintre
succes şi eşec.””
 '”dispozitiv'' de evaluare a schimbărilor pe care trebuie să le
faci în cadrul societăţii.
Planul de afaceri este modul preferat de comunicare între întreprinzători, potenţiali
investitori şi creditori. Prin intermediul său se poate obţine o imagine pertinentă asupra dinamicii
şi competitivităţii pieţei pe care intenţionează să acţioneze firma, identificându-se, în acelaşi
timp, punctele sensibile şi oportunităţile acesteia.
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Atunci când vorbim despre afaceri, înainte de a te apuca în vreun
fel de vreo afacere, înainte de a-ţi închiria spaţiu, înainte de orice altă
acţiune:
Scrie un plan de afaceri prin care să identifici toate oportunităţile!
Pentru reuşita planului tău de afaceri, ghidează-te după următorul set de
principii!
 Cunoaşte-ţi publicul!
Punctul de plecare pentru orice plan de afaceri ar trebui să fie punctul de vedere al
publicului, de aceea este indicat să:
- adaptezi planul de afaceri cerinţelor specifice ale audienţei;
- comunici scopul pentru care ai întocmit planul de afaceri: pentru a obţine finanţare, sau
de a comunica planurile de viitor ale companiei?
- explici investitorilor care este capitalul de lucru necesar, presupusa perioadă de
recuperare a investiţiei, marja de profit estimată.
 Fă-ţi temele!
Cercetarea de piaţă este elementul care va permite ca planul tău de afaceri să fie luat în
serios de către potenţialii investitori, de aceea este indicat să:
- cunoşti mărimea pieţei căreia i te adresezi, dezvoltarea acesteia şi modul în care vei
avea acces la această piaţă;
De exemplu: un plan de afaceri pentru un internet café va lua în considerare populaţia
locală, rata de pătrundere în zonă a Internetului, predicţii despre posibilitatea de a
creşte sau a intra în declin, încheind cu o analiză a mediului concurenţial.
- observi competitorii: aşterne pe hârtie toate, dar absolut toate avantajele şi
dezavantajele principalilor competitori pentru a identifica apoi cât mai multe dintre
consecinţele ce pot decurge din respectivele dezavantaje.
 Fă-ţi calculele!
Informaţia financiară susţine cu cifre, calcule şi formulare financiare toate afirmaţiile din
planul de afaceri pentru a dovedi viabilitatea afacerii şi siguranţa investiţiei, de aceea este
indicat ca:
- toate costurile să fie fundamentate corect şi să fie pe deplin documentate;
- predicţiile de vânzări să fie conservatoare şi să poarte o amprentă cât mai mare de
realism;
- să existe o evaluare a riscurilor posibile.
În timp ce costurile sunt mai sigure şi previzibile, un factor crucial în succesul sau eşecul
unei afaceri va fi nivelul vânzărilor. Planul financiar este util pentru a şti cât de mult trebuie să
vinzi pentru a acoperi costurile, şi, de asemenea, care este nivelul surselor de finanţare necesar
pentru a porni cu succes.
 Rezumă
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O sinteză a planului de afaceri care rezumă foarte clar elementele importante şi scoate în
evidenţă punctele forte ale afacerii serveşte ca punct de plecare pentru investitorii presaţi de
timp – dacă le place îl vor citi pe tot, dacă nu, nu vor merge mai departe.
Investitorii citesc rezumatul înainte de planul propriu-zis, căutând ineditul afacerii, dar
dorind în acelaşi timp să se convingă de faptul că acesta se bazează pe date realiste şi pe
experienţa întreprinzătorului.
Deşi rezumatul se redactează la final, după ce a fost conceput în întregime planul de
afaceri, acesta va fi inclus în partea sa de început pentru că el trebuie să fie factorul cheie care
să te facă să doreşti să citeşti mai departe.
 Cere a doua părere după ce ai finalizat planul pentru a primi critici constructive.
De ce este nevoie de un plan de afaceri?
Rolul unui plan de afaceri este complex şi constă în demonstrarea viabilităţii afacerii ce se
preconizează, dar şi în ghidarea întreprinzătorului în
La început este ideea de afacere,
desfăşurarea activităţilor necesare atingerii obiectivelor
apoi se naşte o viziune pentru
prevăzute.
realizarea căreia este nevoie de o
strategie, iar pentru aplicarea
De aceea, planul de afaceri trebuie privit nu ca pe un
strategiei este nevoie de un
formular sau document ce trebuie completat la cererea unui
plan de afaceri.
potenţial finanţator, ci ca pe un sistem complex bazat pe
interdependenţa reurselor, activităţilor şi operaţiilor şi care reflectă într-o manieră accesibilă
cititorului afacerea ce se doreşte a fi derulată şi evoluţia pozitivă a acesteia în timp.
Este nevoie de un plan de afaceri deoarece acesta oferă o imagine de ansamblu asupra
întregii afacerii, permite evaluarea proiectelor şi şanselor de succes, asigură condiţiile pentru
managementul proiectului, comunică idei, stabileşte sarcini.
În plus, faţă de toate acestea, este necesar să se aibă în vedere şi următoarele
argumente:
- este imposibil să obţii un credit pentru susţinerea afacerii fără să prezenţi un plan de
afaceri;
- planul de afaceri canalizează toate resursele pentru atingerea obiectivelor; odată
demarată afacerea, există posibilitatea sustragerii de la obiectivul principal de către o
multitudine de detali;
- este dovada palpabilă a unei idei de afaceri care este intangibilă, idee care nu poate fi
văzută sau atinsă de investitori, parteneri sau angajaţi cheie;
Iată 2 motive pentru care planul de afaceri este cel mai important instrument de
management al afacerii tale:
 Impune autodisciplină:
- rezumă liniile directoare după care îţi vei desfăşura activitatea;
- te obligă să gândeşti pe termen lung;
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni !
- impune planificarea detaliată a afacerii şi anticiparea problemelor care se pot ivi în fiecare
etapă de dezvoltare a afacerii;
- menţine atenţia antreprenorului îndreptată asupra obiectivelor majore.
 Convinge pe alţii să investească în afacere:
- primul investitor este chiar antreprenorul care trebuie să investească timp, efort şi resurse;
- alţi investitori pot fi bancherii sau finanţatorii externi care trebuie să susţină afacerea cu
resurse financiare.
Ce elemente trebuie să conţină planul de afaceri?
Pentru că un plan de afaceri detaliat ar putea să însemne succesul tău în afaceri, trebuie
să acorzi maximă atenţie tuturor elementelor care susţin ideea ta de afaceri, cu atât mai mult cu
cât planul de afacere este un concept dinamic, care poate suferi
modificări în funcţie de multiplele situaţii ivite.
Valoarea unui plan de afaceri este dată pe de o parte de
modul de prezentare (bine scris, organizat, ilustrat dacă e nevoie
etc.) şi pe de altă parte – mult mai important – de profunzimea şi
seriozitatea cu care a fost gândit şi fundamentat. De subliniat este
faptul că nu există o structură fixă a planului de afaceri, întrucât
aceasta poate varia în funcţie de cerinţele informaţionale cărora trebuie să le răspundă planul
de afaceri, de exemplu, în funcţie de:
- destinatarul final: proprietarii afacerii sau investitorii potenţiali;
- vechimea firmei: planul de afaceri pentru o firmă nouă va fi diferit de cel pentru un
proiect al unei firme existente;
- specificul activităţii firmei;
- amploarea proiectului de afaceri.
În schimb, putem recomanda să nu lipsească următoarele elemente:
 Rezumatul
Furnizează o privire de ansamblu a planului subliind factorii care o conduc spre succes şi
prezintă într-o formă succintă principalele informaţii prezentate ulterior pe larg în planul de
afaceri: domeniul/domeniile de activitate, ideea de afaceri, descrierea pieţei (perspective de
creştere, concurenţa), sumarul proiecţiilor financiare şi suma de bani solicitată.
Rezumatul planului de afaceri nu trebuie confundat cu o prefaţă, deoarece este o sinteză,
eficient construită, al cărei scop este să stârnească interesul investitorilor. Această componentă
este, de fapt, cea mai importantă parte, care, deşi scurtă, reprezintă esenţa planului de afaceri.
Rezumatul se realizează după întocmirea planului de afaceri în 2-3 pagini şi, în final, va
indica necesarul de fonduri şi sursele de finanţare cu referire la principalii indicatori economicofinanciari rezultaţi din analiza afacerii în vederea demonstrării eficienţei ei.
 Descrierea ideii de afacerii
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Viziune. Viziunea se referă la starea viitoare a afacerii tale şi în esenţă este o construcţie
mintală pe care antreprenorul are forţa de a o transforma în realitate.
Atingerea viziunii este ca o călătorie spre succes, la care contribuie mai multe entitaţi
pentru a o realiza: asociaţi, angajaţi, colaboratori, clienţi,
Managerul unei mari firme
consumatori, furnizori etc. Câteodată, este foarte greu să o
afirma:
exprimi în câteva cuvinte, pentru că ceea ce simţi tu pentru
“Dacă nu poţi să-ţi prezinţi viziunea
în 3-5 minute, atunci eşti pierdut”
afacerea ta trebuie să fie transmis şi celorlalţi, şi mai mult decât
atât, trebuie întreprinse acţiuni concrete.
Obiective. În stabilirea obiectivelor afacerii tale trebuie să ai în vedere faptul că există mai
multe categorii de obiective:
- economice: posibilitatea de a câstiga mai mulţi bani şi de
Viziunea trebuie să exprime
avea o stabilitate financiară;
speranţă, direcţia de
- personale: posibilitatea de a face ceeea ce ai dorit
urmat şi posibilităţi clare de
dintotdeauna, să-ţi urmezi visele, să construieşti ceva
supravieţuire şi
pentru tine, să fii propriul tău şef, să ai satisfacţie
dezvoltare.
personală etc.
- de afaceri: ce aştepţi să realizezi în primele şase luni de activitate? Dar în primul an?
Câţi clienţi speri să ai? Care sunt indicii de producţie, vânzările şi profiturile?
- de pensionare: cum plănuieşti să te bucuri de efectele muncii depuse odată ce ajungi la
vârsta pensionării?
În plus, pentru reuşita afacerii trebuie să te asiguri că obiectivele de afaceri sunt
compatibile cu cele economice, profesionale şi personale. În felul acesta, îţi poţi îmbunătăţi
şansele de succes ale afacerii, deoarece ai stabilit cu realism nişte ţinte spre care te poţi
îndrepta – asta numai dacă ai fixat criterii măsurabile pentru a monitoriza acţiunile progresive, ai
folosit talent, pricepere şi eşti pe deplin motivat.
Nu uita nicio secundă că obiectivele unei afaceri reuşite sunt SMART, adică:
 Specifice – indică exact ce se doreşte a se obţine, sunt clar exprimate şi nu lasă loc de
îndoieli, derivă dintr-un obiectiv general şi vizează rezultate concrete.
Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu Specific, utilizaţi întrebări precum: cine?, ce?,
când?, cum?, unde?, care este grupul ţintă?. Nu este însă obligatoriu ca un obiectiv să
răspundă la toate întrebările de mai sus în acelaşi timp.
 Măsurabile – permit monitorizarea progresului atingerii lor.
 Accesibile – obiectivele nu trebuie să propună realizarea a ceva ce este imposibil de
atins în anumite condiţii date. În mod ideal, obiectivele trebuie să nu depindă de acţiunile unei
alte entităţi decât cea care are responsabilitatea realizării lor.
 Relevante – obiectivele trebuie să contribuie la impactul vizat de afacerea propusă,
contribuind nemijlocit la atingerea obiectivelor generale stabilite. Relevanţa unui obiectiv se
evaluează în raport cu obiectivul general al afacerii.
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 încadrate în Timp – se precizează data/termenul/perioada în care este prevăzut a se
realiza. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu încadrat în Timp, utilizaţi întrebări
precum: când?, până când?, în ce perioadă?
 Structura legală.
În acestă parte se recomandă să incluzi informaţii referitoare la:
- denumirea firmei şi forma sa juridică de constituire;
- înregistrarea la Registrul Comerţului şi codul său fiscal;
- adresa, telefon, fax, e-mail, pagină web;
- obiectul de activitate înscris în statut;
- valoarea şi natura capitalului;
- sediul principal şi/sau punctele de lucru;
- structura acţionariatului şi indicarea acţionarilor principali sau a asociaţilor.
 Echipa de management
Această secţiune a planului de afaceri trebuie să prezinte în detaliu resursele umane
necesare realizării afacerii, specificându-se responsabilităţile fiecărui angajat, costurile muncii
depuse, salariile angajaţilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor. De asemenea, este necesară
prezentarea cerinţelor de calificare pentru fiecare post în parte, modalităţile de selecţie a forţei
de muncă, metode de motivare, aspecte privind managementul carierei.
Tot în acestă secţiune este binevenită prezentarea organigramei entităţii aşa cum a fost
ea gândită de managerul/administratorul acesteia. Afacerea nu se organizează în funcţie de
organigramă, ci organigrama se întocmeşte astfel încât să reflecte modul de organizare şi
funcţionare a afacerii.
Nu există organigrame standard
pentru un anumit tip de activitate.
Pentru acelaşi domeniu de activitate
se pot întocmi organigrame diferite
astfel încât acestea să vină în sprijinul
activităţii respective.

Model organigramă magazin comercial / Punct de desfacere
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Organigrama poate fi însoţită de o scurtă prezentare a persoanelor din departamentele
entităţii şi este de preferat ca membrii echipei de management să aibă mai degrabă competenţe
complementare decât similare. Se pot include CV-ul fiecărui membru al echipei dar şi fişa
postului.
 Analiza mediului extern se referă la:
 oportunităţi şi ameninţări ale mediului extern afacerii, dimensiunea şi structurarea cererii
cu detalierea metodelor de evaluare a acestora;
 analiza potenţialilor clienţi (descrierea potenţialilor clienţi, a numărului şi ponderii
acestora în cererea totală, rata de creştere a pieţei);
 analiza detaliată a concurenţei (prezentarea concurenţei, tendinţa ramurii/domeniului în
care se înscrie afacerea; estimarea segmentului de piaţă pe care firma intenţionează să-l
ocupe sau să dezvolte afacerea; previzionarea evoluţiei segmentului de piaţă pe o
perioadă de 1- 5 ani).
 Strategia de marketing
Cea mai bună strategie de marketing este aceea prin
care reuşeşti să plasezi produsul potrivit la locul potrivit, la
preţul potrivit şi la timpul potrivit. Marketingul este o
combinaţie specială între artă şi ştiinţă care înglobează
toate funcţiile afacerii, dar are un singur scop: să genereze
vânzări! Aproape toate afacerile care au dispărut sau sunt
pe cale să dispară au avut sau au probleme cauzate de
lipsa vânzărilor.
De aceea, afacerile au nevoie de o strategie prin care
să se asigure că oamenii le vor cumpăra produsele sau
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni !
serviciile. În principiu, este simplu: creezi un produs pe care o anumită categorie de oameni îl
vor, îl plasezi într-un loc pe care aceşti oameni îl vizitează frecvent, îi stabileşti un preţ pe care
oamenii îl consideră în concordanţă cu valoarea pe care produsul le-o oferă şi faci toate
acestea exact în momentul în care oamenii vor să cumpere. Realitatea este însă un pic altfel,
dar ai cu siguranţă şanse mai mari de reuşită dacă aplici o strategie. Specialiştii recomandă
dezvoltarea unei strategii de marketing în 7 paşi, aşa ca în figura alăturată, paşi a căror
succesiune poate fi schimbată.
 Analiza financiară are rol determinant în decizia de finanţare a oricărei afaceri. O
afacere nouă este prin excelenţă o investiţie cu un oarecare grad de risc, iar analiza financiară
vine în sprijinul decidenţilor prin relevarea unor elemente argumentative care susţin decizia
propusă.
Elementele pe care trebuie să le regăsim în general în partea financiară a unui plan de
afaceri sunt următoarele:
 Bugetul de investiţii;
 Previziunea cheltuielilor şi a veniturilor;
 Previziunea costurilor şi a veniturilor;
 Bilanţul şi balanţa;
 Contul de profit şi pierdere;
 Fluxul de numerar;
 Analiza punctului critic.
Cheltuielile trebuie detaliate pe categorii, în funcţie de momentul apariţiei lor, de ritmicitate
şi de încadrarea lor contabilă. Pentru toate cheltuielile ce urmează a fi efectuate se recomandă
studiul ofertelor pieţei pentru determinarea preţurilor reale la care vor putea fi cumpărate
produsele sau serviciile necesare demarării şi ulterior derulării eficiente a activităţii noii afaceri.
Prezentarea ca anexe la planul de afaceri a unor oferte concrete primite pentru bunurile sau
serviciile necesare va fi bine apreciată. Lipsa lor poate conduce la dubii şi la cererea de
justificări suplimentare.
Previziunea veniturilor este un punct extrem de sensibil pentru un plan de afaceri. Ea are
la bază studiile de piaţă, adică analiza comportamentului clienţilor şi a concurenţilor. Riscurile
care apar în previziunea veniturilor sunt legate de supraestimarea cererii. Posibilităţile de
anticipare a valorilor reale ale cererii fiind în general limitate, orice exemplu de date concrete
care să delimiteze posibilităţile de manifestare a cererii sunt extrem de binevenite, iar acestea
trebuie să fie prezentate detaliat în capitolul dedicat strategiilor de marketing.
Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor oferi o imagine asupra
rentabilităţii afacerii. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să evaluezi cum vor arăta
rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute (întârzieri în aprovizionare, materie
primă de altă calitate, obţinerea încasărilor din vânzări la termene mari, nerespectarea unor
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condiţii contractuale etc.) care transformă profitul în pierderi, este bine să îţi iei măsuri de
siguranţă. O analiză corectă oferă o imagine clară a evoluţiei rezultatelor atunci când anumite
evoluţii nefavorabile afectează activitatea firmei.
Un alt element cheie care poate contribui la insuccesul unei afaceri este decalajul dintre
momentul înregistrării cheltuielilor şi momentul încasării veniturilor. Unele afaceri sunt mai
expuse la astfel de riscuri iar altele mai puţin. Aspectele legate de apariţia acestui decalaj
temporar sunt tratate prin analiza fluxului de numerar, cunoscut sub denumirea internaţională
de cash-flow.
 Anexe
Anexele trebuie să existe ca să ofere o mai mare consistenţă planului de afaceri şi în
acelaşi timp credibilitate acţiunilor întreprinse. Ca anexe se vor ataşa o serie de documente ce
completează datele prezentate în planul de afaceri, cum ar fi:
- contracte proforma, care să dovedească faptul că firma
intenţionează
să
cumpere
dotările
necesare
realizării
produsului/serviciului respectiv;
- oferte pentru justificarea costurilor investiţionale;
- oferte de preţ pentru materiile prime şi materialele ce vor fi utilizate în procesul de
producţie/prestaţie etc.
De asemenea, anexele pot include imagini sau broşuri care să prezinte produsele şi
serviciile, CV-urile echipei de management, rapoarte de piaţă relevante, cercetări de piaţă,
informaţii detaliate cu privire la concurenţă, documente administrative, avize ş.a.m.d.
Este indicat să faci întotdeauna trimitere în text la anexa corespunzătoare.
În loc de epilog... la planul de afaceri
 Greşeli frecvente ale multor antreprenori în întocmirea unui Plan de afaceri
 antreprenorul este mult prea optimist – de cele mai multe ori planifică venituri mult prea
mari în raport cu realitatea şi multe riscuri sunt trecute cu vederea;
 investiţia este supradimensionată în raport cu posibilităţile antreprenorului şi/sau nevoile
pieţei;
 nu sunt analizate cu atenţie nevoile clienţilor; oricât de inovator este produsul sau
serviciul nou oferit, poate clienţii vizaţi chiar nu au nevoie să îl utilizeze;
 sunt prezente erori legate de planificare şi abordare, erori de conţinut, erori cauzate de
imprudenţă şi obiectivitate, ca de exemplu:
 erori legate de planificare şi abordare referitoare la:
- presupunerea că cel care verifică planul are cunoştinţe despre afacerea ta;
- mărimea industriei sau piaţa pe care activezi sau vei activa nu impresionează
finanţatorul;
- prezenţa unor informaţii inutile;
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- absenţa scopului pentru care a fost elaborat planul de afaceri.
 erori de conţinut referitoare la:
- prezentarea succintă tocmai a acelor aspecte care ar trebui detaliate;
- lipsa clarităţii unor aspecte tehnice.
 erori cauzate de imprudenţă şi obiectivitate, referitoare la:
- neclaritate cu privire la precizarea modalităţilor prin care afacerea generează profit;
- accentuarea exagerată a utilităţii/nevoii pentru produsul sau serviciul tău;
- folosirea unor previziuni fără sens;
- nu este demonstrat modul în care vor fi utilizate fondurile primite;
- inducerea în eroare a cititorului, fără intenţie, ci din lipsa experienţei.
 Ce recomandăm pentru planul de afaceri:
 folosirea planului de afaceri pentru a stabili obiective concrete şi modalităţi clare de
atingere a lor. Întotdeauna un plan de afaceri trebuie să fie practic!;
 realism în întocmirea planului de afaceri. Fie că este vorba de obiective, proiecţii
financiare sau de strategie. În caz contrar, planul de afaceri nu valorează absolut nimic. Un
investitor va remarca derapajul din primele momente, iar timpul şi banii vor fi investiţi într-o
afacere nesustenabilă.
 sublinierea a ceea ce este cu adevărat esenţial pentru afacere. Toate secţiunile planului
de afaceri trebuie să reflecte în final rezultate: cât?, când? şi mai ales. cum va face compania
bani?;
 întocmirea unui Executive Summary care să capteze interesul investitorilor din primul
moment;
 nu în ultimul rând, formatul şi modalitatea de prezentare trebuie să fie uşor de urmărit şi
să inspire încredere şi mai ales profesionalism.
 Ce nu recomandăm pentru planul de afaceri:
 realizarea unui plan de afaceri interminabil, deoarece nu lungimea documentului este de
natură să convingă finanţatorii. Planul de afaceri trebuie să fie concis, la obiect şi să pună
accent pe aspectele esenţiale. În general, acesta trebuie să se situeze undeva între 30 şi
maxim 50 de pagini.
 folosirea unui limbaj tehnic avansat; ideile trebuie să fie exprimate cât mai simplu, astfel
încât să poată fi înţelese de persoane din afara industriei. Fotografiile sau broşurile sunt de
multe ori extrem de folositoare pentru a te face înţeles.
 ascunderea slăbiciunilor sau a riscurilor business-ului. Acest lucru nu poate decât să
submineze încrederea în proiect, de aceea se menţionează şi aspectele negative, însoţite de
soluţii, acolo unde este posibil.
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 prezentarea proiecţiilor financiare fără a fi însoţite de explicaţii clare a ipotezelor pe care
se bazează, fiecare cifră trebuind să fie argumentată.
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