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INTRODUCERE IN ANTREPRENORIAT 
 

Introducere in antreprenoriat – Concept, caracteristici, competente 
 

Posibile definitii pentru “antreprenoriat”: 

 

 Etimologic, la originea lui franceză (verbul entreprendre), înseamnă „a lua în propriile 

mâini”, "a întreprinde ceva”, folosirea lui iniţială (de către omul de afaceri Richard 

Cantillon), fiind localizată temporal în secolul al XVIII-lea (J. Gregory Dees, 1998 – The 

Meaning of .Social Entrepreneurship, p. 1; Roberts & Woods, 2005 – Changing the World 

on a Shoestring: The Concept of Social Entrepreneurship, p. 46; Ricketts, 2006 – Theories of 

Entrepreneurship: Historical Development and Critical Assessment, p. 41). 

 

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

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

antreprenor alte două concepte: primul - inovaţia, celălalt - schimbarea privitoare la 

comportamentul antreprenorilor, participativ, în reformarea capitalismului sau în lupta 

contra acestuia. „Rolul antreprenorului – spune Schumpeter – constă în reformarea sau 

revoluţionarea rutinei producţiei, exploatând o invenţie, ori – mai general spus, o 

posibilitate tehnică inedită (un produs nou, o metodă nouă de producţie, o exploatare nouă 

de materii prime, o nouă cale de a ieşi dintr-o situaţie)” (Schumpeter, 2001 – Capitalisme, 

socialisme et démocratie, p. 144). 

 

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

din întemeietorii liberalismului în lume. 

 

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

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

Casson a identificat antreprenorii drept "acele persoane specialiste în luarea de decizii bine 

gândite, în legătură cu alocarea de resurse de regulă greu de procurat” (apud Metcalfe, 

2006 – Entrepreneurship: An Evolutionary Perspective, p. 61, respectiv p. 62). 

 

 Peter Drucker consideră că nu orice întreprindere nou înfiinţată, de mărime mică, medie 
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sau mare, se caracterizează printr-un spirit antreprenorial din partea fondatorului, ci numai 

în cazul în care „antreprenorul caută mereu schimbarea, îi răspunde şi o exploatează ca pe 

o ocazie” (Drucker, 1993 – Inovaţia şi sistemul antreprenorial, p. 25). Drucker crede că 

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

conducerea unor firme pe care le-au cumpărat de la proprietarii lor ori au înfiinţat altele 

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

comportament inovativ şi caracterizat prin acceptarea unor condiţii de incertitudine, decât 

ca trăsături de personalitate. Din acest punct de vedere, acest autor consideră că 

antreprenoriatul nu este înnăscut, ci se învaţă în şcoli, dedicate edificării acestui tip de 

comportament. 

 

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

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

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

metodă nouă de producţie; 3. identifică şi cucereşte o nouă sursă de materii prime; 4. 

fondează o nouă organizaţie (Schumpeter, 2001 – Théorie de l’évolution économique: 

recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture, p. 68). 

 

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

specialiştilor în probleme sociologice de antreprenoriat, definesc antreprenoriatul „ca 

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

unele de altele, precum şi ca proces economic şi social” (Thornton, 1999 – The Sociology of 

Entrepreneurship, p. 20). 

 

 Mark J. Dolinger readuce în definirea acest termen, inovaţia, despre care vorbea Drucker, 

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

antreprenoriatului colectiv: „operă de creare a unei organizaţii economice inovative sau a 

unei reţele de organizaţii, în scopul câştigului membrilor sau creşterii organizaţionale în 

condiţii de risc şi de incertitudine” (M. J. Dolinger, 2003 – Entrepreneurship: Strategies and 

Resources, p. 32). 

 

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

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

o „regiune de incubare a afacerilor”, acestea fiind determinate de factori de densitate a afacerilor 

sau de proximitate a altor investiţii în zona apropiată” (Schoonhoven & Eisenhardt, 1992 – 

Entrepreneurial Environments: Incubator Region Effects on the Birth of New Technology-based 
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Firms, p. 212. 

 

 In ultimii ani au aparut şi alte concepte din aceeaşi familie, cum ar fi cele de 

„antreprenoriat colectiv”, "antreprenor social”, "comunitate de antreprenori”, "reţea de dezvoltare 

rurală durabilă”, "antreprenori instituţionali" (Levy & Scully, 2007 – The Institutional Entrepreneur as 

Modern Prince: The Strategic Face of Power in Contested Fields, p. 11). 

 

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

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

Occidentală) şi "lumea nouă” (Statele Unite ale Americii). 

Astfel, în confruntarea paşnică pe terenul competiţiei mondiale, există 5 faze, toate legate 

de apariţia şi dezvoltarea antreprenoriatului pe glob (Audretsch, Thurik, Verheul & Wennekers, 

2002 – Understanding Entrepreneurship Across Countries and Over Time, p. 1-10): 

 

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

Jacques Serban Schreiber – "American Challenge”1); 

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

jumătate a anului 1990; 

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

urmat o dinamică proprie pentru obţinerea unui avantaj competitiv; 

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

antreprenoriale: la începutul noului secol; 

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

 

Antreprenoriatul constituie in primul rand o activitate pusa in slujba obiectivelor 

organizatiei, avand ca principal scop maximizarea profitului. 

Antreprenoriatul se raporteaza la un anumit tip de organizatie (de regula un IMM cu 

dimensiuni mici sau mijlocii ca numar de angajati) care pune in evidenta particularitatile 

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

considerat ca una dintre cele mai importante functii dintr-o societate, daca nu cea mai importanta 

pe care se spijina acea societate. 
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Posibile definitii pentru “antreprenor”: 

 

 Marshal, in lucrarea „Priciple Of Economics”(1890), considera antreprenorul ca furnizor de 

marfuri si promotor al proceselor de inovare si progres, aratand ca acesta: 

o detine toata responsabilitatea asupra afacerii, exercitand totodata intregul control 

asupra acesteia; 

o poate fi si manager-intreprinzator care raspunde atat pentru coordonarea fortei de 

munca, gestionarea capitalului investit, cat si pentru devoltarea productiei si 

viabilitatea afacerii asumandu-si riscul in acest sens; 

o cauta permanent noi oportunitati de inovare si modernizare a produselor si proceselor 

de productie precum si de reducere a pierderilor in vederea minimizarii costurilor; 

o trebuie sa posede maiestrie, iscusinta si abilitati deosebite fiind capabil sa se gandeasca 

simultan la o paleta larga de lucruri si activitati. 

 

 Sorin Vaduva mentioneaza ca antreprenorul poate fi considerat prototipul managerului de 

succes care pune in practica si valorifica experienta sa profesionala (de manager si de 

intreprinzator), asumandu-si riscuri si responsabilitati in calitate de patron, conducator, 

antreprenor manager, intreprinzator, avand totodata un comportament adaptat la mediul 

concurential. 

 

 Kirzner, in lucrarea sa „Competitie si antreprenoriat” descrie antreprenorul ca fiind o 

persoana activa capabila sa: 

o identifice si sa exploateze oportunitatile de profitinaintea altora. 

o dovedeasca echilibrul si sa valorifice experienta bazata pe cunoastere, vigilenta si risc; 

o aiba calitati specifice precum vigilenta, rapiditatea in reactii (sa fie cu un pas inaintea 

altora), capacitatea de a face diferenta dintre oportunitatile reale si cele aparente; 

o aiba abilitati si calitati de conducator si inovator. 

Daca ne referim la experienta, drept criteriu, exista 5 tipuri de antreprenori: 

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

afaceri pentru el; 

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

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

 Antreprenor habitual: cu experienţă în deschideri de firme şi eventual şi în domeniul 

afacerii pe care o reorganizează; 
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 Antreprenor serial: cu experienţă în vânzare-cumpărare de firme în domenii foarte diferite 

din domeniul afacerilor, numit şi "fondator de afaceri multiple” (Mike Wright, Ken Robbie 

& Cristine Ennew, 1997 – Serial Entrepreneurs; p. 252; Carland, John C.; Carland, James W 

& Stewart, Wayne H., 2000 – The indefatigable Entrepreneur: A Study of the Dispositions of 

Multiple Venture Founders); 

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

alt domeniu de afacere, din diverse motive). 

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

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

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

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

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

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

economic unde au urmat împreună acelaşi liceu.  

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

putea fi un factor social şi economic de cea mai mare importanţă, chiar dacă va rămâne un context 

familial şi de mediu rural puţin dezvoltat, cu care va trebui să se confrunte în continuare. 

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

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

din şcoală), de rude care te pot ajuta la nevoie, chiar şi cu bani, de nivelul de educaţie non-formală 

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

dobândite prin practicarea anterioară a uneia sau mai multora dintre profesiile legate de noua 

afacere. Unele din experienţele profesionale pot constitui ocazii de inovare, care pot fi de ajutor în 

ideile de afaceri de care au nevoie antreprenorii. 

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

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

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

de a dezvolta afacerea. 

Un antreprenor se naste intr-un proces de alegere personala, raspunzind la intrebarea “ce 

vreau sa fiu ?” Oricum ai debuta in afaceri, retine un aspect esential, afacerea va deveni o 

preocupare centrala a vietii tale, modul in care iti exprimi potentialul creator. Afacerea te va 

provoca mereu la nivel personal sa-ti obesrvi si sa-ti depasesti fricile, limitarile. Alege sa faci ceva 

care te pasioneaza, care iti place, ceva care te face sa te trezesti dimineata plin de energie. 

Afacerea creste din atentia si pasiunea ta. Oamenii cu care vei lucra se vor uita in permanenta la 

tine si se vor inspira din entuziasmul tau. 
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Initierea unei afaceri – nevoie, oportunitate, creativitate si inovatie 
 
 

Posibile definitii pentru afacere: 
 

In economie, afacerea reprezinta stiinta sociala de a conduce oamenii astfel incat acestia sa 

organizeze si sa mentina o productivitate colectiva in scopul indeplinirii scopurilor paricular 

creative si productive ce genereaza, de obicei, profit. 

 

Etimologia cuvantului afacere se refera la stadiul de “a fi ocupat” in context individual dar si 

in sensul comunitatii sau al societatii. Cu alte cuvinte a fi ocupat inseamna a efectua o munca 

profitabila si comercial viabila.  

Termenul afacere are cel putin trei utilizari depinzand de scop: 

 In sens restrans afacerea poate fi o entitate recunoscuta legal intr-o societate economica 

unde indivizii se organizeaza pe baza unei expertize si abilitatilor de a aduce inovare sociala 

si tehnologica. 

 In economiile predominant capitaliste, afacerile sunt formate numai cu scopul de a obtine 

profit si sa augmenteze bogatia personala a proprietarilor lor. 

 Proprietarii si operatorii unei afaceri au ca obiectiv principal chitanta sau obtinerea unui 

rezultat financiar in schimbul muncii lor –care este concretizat in consumul de timp si 

energie – si pentru abilitatea lor de a accepta riscul – investind efort si bani fara a se 

astepta la un succes sigur. 

Exceptie de la aceasta regula fac acele afaceri care sunt cooperative sau institutii 

guvernamentale. 

Astazi, prin afacere se intelege cel mai adesea efortul organizat al unor indivizi de a 

produce si vinde pentru profit bunurile si serviciile care satisfac cereri ale societati. In traditia 

liberei intreprinderi indivizii sunt liberi sa decida ce sa produca, cum sa produca si la ce pret sa 

vanda. 

Afacerile sunt de doua feluri: 

 B2C (business to consumer), daca produsele si serviciile oferite se adreseaza 

consumatorilor 

 B2B (business to business), daca produsele si serviciile oferite se adreseaza altor afaceri, 

acestea incorporandu-le in propriile produse si servicii. 
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O afacere are doua scopuri sau obiective fundamentale: 

 Supravietuirea - sa reziste pe piata un timp indefinit, infruntand concurenta, sindicatele, 

autoritatile, luptand cu propriile ineficiente, evaluand riscurile si asigurandu-se impotriva 

lor. 

 Castigul sau profitul – sa maximizeze avantajele proprietarilor afacerii-intreprinzatorilor, 

actionarilor sau patronilor. 

 

O afacere adevarata reprezinta transformarea muncii, imaginatiei, riscului si capitalului 

intreprinzatorului in profit durabil, cu care societatea sau clientela va rasplati satisfacerea nevoilor 

sau placerilor ei. 

 

Posibile definitii pentru “profit”: 

 

 Profitul este surplusul obtinut de o societate comerciala atunci cand venitul total pe care 

aceasta il obtine din toate activitatile sale depaseste cheltuielile necesare realizarii acestor 

activitati. 

 Profitul brut (profitul impozabil) efectiv realizat al unei societati comerciale este calculat 

prin scaderea tuturor cheltuielilor (efectuate in limitele permise) din venitul total obtinut 

de societate. 

 Profitul net se calculeaza prin scaderea din profitul brut a cotelor de impozit pe profit. 

 Impozitul pe profit este un impozit personal, iar in cadrul reformei fiscale din Romania 

impozitul pe profit ocupa un rol important atat prin prisma contributiei sale la formarea 

veniturilor bugetare cat si prin influentarea activitatilor generatoare de profit. 

 

Majoritatea oamenilor sesizeaza nevoile sociale care nu sunt inca satisfacute dar cea mai 

mare parte nu sunt interesati sa faca ceva in aceasta privinta. Cei care vor sa se implice, sa creeze 

ceva care sa satisfaca o nevoie pot deveni antreprenori. Antreprenorii creeaza valoare sociala, 

investind efort personal, asumindu-si riscul de a pierde investitia facuta; profitul care se intoarce 

este recunoasterea/consecinta acestei valori creeate. 

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

oportunişti (cei care pun accent pe nevoia pietei) şi antreprenorii-artizani (cei care pun accent pe 

creativitate, pe noutate în domeniul lor de afacere). 

Ideea de afaceri trebuie sa raspunda unei nevoi, constientizata, sau nu, de piata. Orice 

oportunitate de afaceri este data de existenta unei nevoi pe piata. Antreprenorul trebuie un grup 

de consumatori care pot deveni clienti si care pot aduce profit si trebuie sa inteleaga nevoile acelui 
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grup de consumatori pentru a-si contura afacerea. 

Asa se ajunge la oportunitate. Oportunitatea în sens antreprenorial este o idee care poate 

fi transformată într-o afacere. Oportunitatea trebuie să îndeplinească câteva caracteristici: 

1. să fie atractivă; 

2. să fie durabilă; 

3. să fie de actualitate; 

4. să aibă în vedere un produs sau serviciu care creează sau adaugă valoare cumpărătorului 

sau utilizatorului final. 

 

Există o mare varietate de surse de idei de afaceri. Întreprinzătorul trebuie să determine 

care dintre aceste idei are un potenţial comercial suficient pentru a deveni nucleul noii afaceri. 

Există două mari categorii de surse de idei de afaceri: 

 Studierea tendinţelor de evoluţie macroeconomice 

o Tendinţele demografice 

Demografia studiază caracteristicile şi evoluţia populaţiei. Pentru oportunităţile de afaceri 

un interes deosebit îl reprezintă studiul segmentelor de populaţie şi al diferitelor categorii ale 

populaţiei în funcţie de vârstă, sex, educaţie. Două categorii de vârstă sunt semnificative pentru 

afaceri: 

 tinerii între 20-30 de ani care îşi schimbă preferinţele în mod frecvent creând 

 posibilităţile de afaceri; 

 bătrânii al căror număr a crescut. 

o Tendinţele sociale: 

 modificarea structurii familiei ; 

 modificarea preferinţelor şi a modului de coabitare; 

 creşterea interesului pentru mediul înconjurător. 

o Tendinţele tehnologice. Acestea pot genera oportunităţi de afaceri în domenii ca: 

 folosirea calculatorului; 

 utilizarea faxurilor; 

 poşta electronică; 

 telefonia mobila. 

o Tendinţele în afaceri. Acestea pot genera oportunităţi care rezultă în colaborarea tot 

mai clară a marilor firme cu firmele mici şi mijlocii în realizarea unor produse sau 

prestarea unor servicii. 

 Conjunctura microeconomică. 
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o Experienţa precedentă în muncă a întreprinzătorului. Cele mai multe idei de afaceri 

provin din experienţa dobândită anterior de întreprinzător. Experienţa anterioară este 

considerată un „block starter” (punct de start) care reprezintă punctul de plecare în 

afaceri al întreprinzătorului. Experienţa într-un domeniu l-a făcut competent pentru a 

oferi produse concurenţiale, iar concurenţa l-a făcut să cunoască bine furnizorii, clienţii 

şi modul de operare al afacerii. 

o Hobby-uri şi vocaţii. Transpunerea unei pasiuni într-o afacere este o alternativă relativ 

frecventă. Întreprinzătorii pot avea succes în afaceri întrucât lucrează cu pasiune în 

domeniul în care îl stăpâneşte foarte bine. Această afacere este de mici dimensiuni în 

care întreprinzătorul singur sau cu unii membrii ai familiei sau prieteni. Produsele sunt 

de bună calitate dar uneori nu se vând, de aceea întreprinzătorul trebuie să studieze 

piaţa şi apoi să încerce să transforme hobby-ul într-o afacere viabilă. 

o Contactele sociale. Relaţiile sociale pot juca un rol important în înfiinţarea unei firme 

întrucât ele pot furniza idei de afaceri: 

 relaţiile cu clienţii care pot furniza idei valoroase privind introducerea unui nou 

produs sau serviciu; 

 relaţiile cu distribuitorii pot oferi informaţii utile privind calitatea şi defectele 

produselor şi pe această bază se pot aduce îmbunătăţiri; 

 participarea la târguri şi expoziţii care furnizează informaţii şi care oferă cadrul de 

discuţii cu distribuitorii şi unde se pot observa tendinţele pieţei şi se pot identifica 

unele idei potenţiale pentru o nouă afacere; 

 relaţiile speciale: relaţiile cu prieteni, cu rudele, cunoştinţele, pot oferi idei 

valoroase ce pot fi valorificate. 

o Constatări personale. Uneori observaţia directă a unei nevoi zilnice poate deveni o 

sursă de inspiraţie pentru un produs sau serviciu de succes. 

o Cercetări proprii deliberate. Studiile de fezabilitate arată că descoperirile apar după ce 

persoana respectivă a depus un efort stăruitor de a se documenta într-un domeniu de 

afaceri în care se ocupă. Cercetarea deliberată presupune: cercetarea ziarelor, a 

revistelor, a cărţilor de specialitate. În cadrul unei firme brainstormingul poate furniza 

idei de afaceri. 

o Apelarea la institute de cercetare de la care se poate cumpăra un patent al unei invenţii 

după care acesta se poate valorifica într-o afacere proprie. 

o Apelarea la internet. Prin internet se pot obţine alte surse valoroase de idei de afaceri. 

Oferă conexiuni utile privind ideile de afaceri. 

Odată identificată oportunitatea de afaceri este necesar ca ea să fie evaluată în mod 
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corespunzător. Nevoia evaluării oportunităţilor se impune din două motive: 

 Evaluarea corectă şi obiectivă a oportunităţilor reduce probabilitatea ca decizia de a intra în 

afaceri să se reducă doar la intuiţie. Deseori, întreprinzătorii de succes au o intuiţie deosebită 

în evaluarea şanselor de reuşită în afaceri, însă intuiţia nu este o caracteristică universală 

proprie tuturor întreprinzătorilor. Uneori întreprinzătorii pot avea o viziune fixistă asupra 

potenţialului produselor oferite, ei văzând doar obiectivul urmărit, nu şi piedicile, dificultăţile 

în realizarea acestuia. 

 Oferirea eventualilor investitori a unei evaluării bine documentate a afacerii. Investitorii sunt 

foarte atenţi şi riguroşi când investesc în afaceri şi nu vor lua în considerare afacerile care nu 

au pregătită documentaţia necesară care să evalueze afacerea. Investitorii aleg doar câteva 

afaceri potenţiale în care doresc să investească. Evaluând oportunitatea, întreprinzătorul 

trebuie să argumenteze şi să confirme aşteptările favorabile ale investitorilor şi să infirme 

îndoielile cu privire la reuşita afacerii. 

Evaluarea oportunităţilor se face luând în considerare câteva criterii: 

 Durata de viaţă; 

Fiecare oportunitate are o durată de viaţă specifică care depinde de natura afacerii. Orice 

afacere parcurge 4 stadii: început, creştere, maturitate, declin. Intervalul de timp în care o 

investiţie are un potenţial maxim de succes este denumit „fereastra oportunităţii”. Această 

fereastră se închide şi se deschide în funcţie de condiţiile pieţei şi de afacerea în sine. În faza de 

început, fereastra oportunităţii este larg deschisă pentru că lipseşte concurenţa sau este foarte 

redusă. Pe măsură ce produsele parcurg ciclul de viaţă, concurenţa creşte, cerinţele clienţilor se 

modifică, profitul scade şi fereastra începe să se închidă. Trebuie precizat că este dificil să se 

stabilească momentul când această fereastră se va închide. Analiza atentă a duratei de viaţă şi a 

profitului estimat în diferite faze poate oferi o imagine a potenţialului oportunităţilor. 

 Mărimea pieţei; 

Este un criteriu esenţial în evaluarea oportunităţilor cel puţin din două motive: 

o piaţa unui produs trebuie să fie suficient de mare pentru a fi atractivă; 

o mărimea pieţei poate influenţa nivelul investiţiilor cerut pentru exploatarea ei. 

De regulă este de preferat o piaţă cât mai mare. Uneori sunt de preferat şi pieţele mici, 

întrucât pieţele mari atrag concurenţi, iar investiţiile pot fi destul de mari. Prin concentrarea pe o 

nişă de piaţă specializată, o firmă nouă poate elimina cheltuielile ocazionate de distribuţia 

extensivă şi organizarea vânzării. Nişele de piaţă pot oferi avantaje firmelor noi dispunând de 

resurse limitate. 
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 Protecţia faţă de concurenţă; 

Pentru ca o idee de afaceri să devină o oportunitate viabilă ea trebuie să fie protejată faţă 

de concurenţă. Cel mai sigur mod de protecţie se face prin patente, mărci de fabrică, sau mărci de 

comerţ. Uneori este foarte dificil de a asigura protecţie pe toată durata produsului (de exemplu 

produsele electronice au mari dificultăţi în recuperarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 

datorită rapidităţii apariţiei produselor concurente). 

 Investiţia cerută; 

O oportunitate de afaceri este cu atât mai viabilă cu cât investiţia cerută nu este prea mare. 

În multe cazuri, o oportunitate poate fi costisitoare şi nu aduce destul de repede elemente 

substanţiale întreprinzătorului. Finanţările succesive reduc participarea acestuia la un nivel care 

nu-i răsplăteşte efortul depus şi riscul asumat. O oportunitate costisitoare, deşi dezirabilă poate 

deveni prohibitivă pentru întreprinzătorul care nu are suficient capital. În acest fel, multe idei de 

afaceri valoroase nu se vor fructifica pentru că întreprinzătorul nu deţine nici parţial capitalul 

pentru investiţii (adesea, investitorii doresc ca întreprinzătorii să se implice şi din punct de vedere 

financiar suficient de mult). 

 Gradul de risc; 

Orice afacere presupune asumarea unui anumit risc. Acesta nu trebuie să fie prea mare şi 

nici hazardat. Riscul asumat trebuie să fie calculat. 

 Originalitatea; 

 Câştigurile aşteptate. 

 

Evaluarea unei idei de afaceri poate fi elementul decisiv în înţelegerea dezvoltării afacerii. 

De aceea întreprinzătorul trebuie să ştie să evite câteva erori care se pot face în procesul evaluării 

oportunităţii. 

 Subiectivismul 

Multor întreprinzători le lipseşte obiectivitatea atunci când evaluează potenţialul unei 

afaceri. Tehnicienii sunt înclinaţi să supraevalueze calitatea produsului respectiv. Ei pot scăpa din 

vedere multe alte elemente de detaliu, acest lucru putând fi evitat prin investigarea riguroasă a 

tuturor ideilor care vin în legătură cu afacerea. 

 Cercetarea superficială a pieţei. 

De multe ori unii întreprinzători nu conştientizează importanţa studiului pieţei atunci când 

pun bazele unei afaceri. Ei suferă de aşa numita „miopie” managerială. Alţii nu înţeleg că trebuie să 
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aibă în vedere şi durata ciclului de viaţă atunci când se introduce un produs nou. Nici un produs nu 

devine profitabil instantaneu, nu se vinde de la sine şi nu va avea succes o veşnicie. Întreprinzătorii 

nu trebuie să aibă în vedere doar ciclul de viaţă al produsului ci să şi cunoască faptul că un produs 

la momentul potrivit este deosebit de important pentru succesul afacerii. Această sincronizare 

este capitală. Ei trebuie să intervină atunci când fereastra oportunităţii este larg deschisă. 

 Neînţelegerea corespunzătoare a cerinţelor tehnice. 

Introducerea unui produs sau serviciu presupune de multe ori folosirea unor tehnici noi. 

Neanticiparea diferenţelor tehnice care pot apărea în proiectarea şi realizarea noului produs poate 

duce la eşec. Întreprinzătorii nu pot prevedea totul atunci când studiază proiectul înainte de a-l 

iniţia. Apariţia unor modificări tehnice neprevăzute duce în mod frecvent la irosirea timpului şi 

creşterea costurilor. 

 Estimări financiare optimiste. 

O greşeală obişnuită care se la face la introducerea unui produs nou este estimarea foarte 

optimistă a fondurilor necesare pentru realizarea produsului. Uneori întreprinzătorii sunt ignoranţi 

în domeniul financiar sau pot fi victimele unor estimări necorespunzătoare. Destul de des costurile 

necesare introducerii unui produs nou sunt estimate la doar 50% din necesităţile reale. 

 Ignorarea prevederilor legale. 

Orice afacere trebuie să se supună unor restricţii legale. Normele de protecţie a asigurării 

muncii, normele privind protecţia consumatorului, normele de igienă, normele de  protecţia 

mediului, de comercializare, protecţia partenerilor şi mărcilor sunt toate  elemente care trebuie să 

fie scăpate din vedere, pentru că neluate în seamă pot duce la prăbuşirea afacerii. 



17 

 

 

 

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA 
MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Procesul de evaluare a oportunităţilor de afaceri cuprinde două faze: 

Etapa 1: Evaluarea informală 

Este un mijloc rapid şi simplu de selecţie a oportunităţilor de afaceri şi determină gradul în 

care acestea merită să li se acorde în continuare atenţie. Metodele de evaluare informală a 

oportunităţilor ce pot fi folosite sunt: 

o Acceptul spontan. 

o Dacă o oportunitate de afaceri este prezentată la 10 prieteni şi ei sunt încântaţi de ea, 

atunci merită să i se acorde atenţie în continuare. Apoi se cere părerea la alte 20 de 

persoane necunoscute. Dacă şi ele sunt încântate de idee vor fi întrebate dacă vor 

cumpăra produsul, dacă eventual ar cumpăra produsul sau nu ar cumpăra. Dacă 

răspund că ar cumpăra trebuie întrebaţi cât ar fi dispuşi să plătească. Dacă prietenii nu 

sunt încântaţi de produs, probabilitatea ca străinii să accepte produsul este mică. 

o Testul similarităţii 

o Acest test trebuie realizat în cadrul produselor care se adresează unui segment de piaţă 

mai mic. Când piaţa este mai mică ea nu poate asimila două produse asemănătoare. 

Dacă piaţa este mai mare s-ar putea ca şi acest produs similar cu altele să fie acceptat. 

Pe de altă parte, chiar dacă produsul are pretenţia de a fi nou şi diferit de celelalte 

produse de pe piaţă, trebuie cercetată cu atenţie mărimea pieţei. 

o Testarea prototipului 

 Elaborarea unui prototip poate fi costisitoare, însă nu va fi atât de costisitoare în 

cazul eşecului când produsul nu se vinde. În cazul în care produsul va fi realizat în 

cantităţi mari, prototipul elaborat va trebui să fie comercializat printr-un magazin cu 

amănuntul la un preţ la care se speră că va fi vândut când va începe producţia de 

masă. 

 

Etapa 2: Evaluarea formală – se face printr-un studiu de fezabilitate. 

 

Ideea de afaceri nu trebuie sa fie noua. Poate sa fie una existenta sau imbunatatita. In cazul 

imbunatatirii vorbim de creativitate. Cel mai adesea ideea de creativitate este asociata cu talentul 

artistic sau cu inovatia. De fapt, creativitatea trebuie sa existe in orice tip de business, contribuind la 

gasirea de solutii originale si inovative pentru problemele date. Deschiderea unei afaceri inseamna 

un sir nesfarsit de provocari la care trebuie sa gasesti rapid solutii. 

In ceea ce priveste inovarea, este important a se intelege care este diferenta intre inventie 

si inovare. O inventie presupune crearea a ceva nou, care nu a mai existat inainte pe piata, pe cand 
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inovarea implica imbunatatirea unui concept sau a unei idei existente, utilizand un proces care 

incepe cu stadiiile de dezvoltare a ideii, spre un produs viabil care poate fi comercializat. 

Procesul de inovare se poate defini ca aplicarea sau introducerea unei noi tehnologii sau 

metode de a face ceva care sa ajute o intreprindere sa fie competitiva si sa raspunda mai bine 

cererilor clientilor sai. 

Deocamdata România se află pe ultimul loc în domeniul inovării în Uniunea Europeană, 

relevă Taboul de bord al inovării în UE, prezentat in 2017 de Comisia Europeană. 

In cartea “Secretele inovarii ale lui Steve Jobs” magnatul defineste 8 principii pe care orice 

antreprenor le poate urma si folosi: 

o Fa ceea ce iti place. 

o Fa o schimbare in Univers. 

o Inovarea nu exista fara creativitate, iar creativitatea presupune, in viziunea lui Steve Jobs, 

actul de a face conexiuni. 

o Vinde solutii, nu produse; Gandeste diferit in privinta clientilor tai. Pentru Jobs, oamenii 

care ii cumpara produsele nu sunt "clienti". Ei sunt oameni obisnuiti care au vise, 

sperante si ambitii. Astfel, el creaza produse care sa ii ajute pe acestia sa isi indeplineasca 

visele. 

o Spune "nu" la 1.000 de lucruri - "Simplu" este noul sinonim pentru "sofisticat", dupa 

parerea lui Jobs, iar inovare inseamna eliminare a tot ceea ce nu este necesar pentru a 

face loc necesarului. 

o Creeaza experiente minunate pentru clientii tai. 

o Fii stapan pe mesajul pe care il transmiti - Poti sa ai cea mai minunata idee din lume, insa 

ea nu reprezinta nimic daca nu ii faci pe oameni interesati de ea. 

o Tu este brandul - Toate principiile de mai sus vor functiona doar cu o singura conditie: sa 

te identifici cu brandul pe care il reprezinti. Fie ca esti freelancer sau un antreprenor cu o 

afacere mica, tu reprezinti cel mai important brand: al tau. 
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Ce inseamna si de ce este necesar studiul de piata? 

 

Studiul de piata (prospectarea pietei) este un instrument indispensabil în materializarea 

diferitelor proiecte ale unei întreprinderi. Cunoasterea nevoilor clientilor si a caracteristicilor pietei 

sunt doua dintre principalele obiective ale oricarui studiu de piata. 

Studiul de piata implica observarea, colectarea, analiza si sinteza ocazionala sau  

permanenta - atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ - a elementelor constitutive ale 

pietei, pentru a permite responsabililor întreprinderii sa defineasca oportunitatile, obiectivele, 

strategiile si sa evalueze actiunile deja întreprinse. 

 

Scopul realizarii studiilor de piata este furnizarea de raspunsuri la numeroasele întrebari 

care trebuie puse la inceputul unui business: Cine cumpara produsele întreprinderii? / Când? / 

Unde? / De ce? / Cum? / Care sunt motivele de cumparare sau de non-cumparare? / Câti 

consumatori/clienti exista? / Cine sunt acestia? / Care este nivelul consumului ? etc. 

Elementele constitutive ale pietei, care fac obiectul studiului de piata pot fi: 

o consumatorii/cumparatorii, 

o canalele de distributie, 

o concurenta 

o furnizorii etc. 

 

Orice studiu de piata trebuie sa includa urmatoarele elemente: 

 Analiza pietei (cererea) 

Exemple: 

o dimensiunea pietei – numar clienti, evolutii, comportamente specifice; 

o profil clienti (consumatori) – varsta, sex, domiciliu, stil de viata, venituri 

o nevoia pietei (clientilor) – care sunt motivele cumpararii, care sunt limitele 

o imaginea – care este imaginea pe care o au consumatorii despre firma/produs/serviciu 

o periodicitatea – cand cumpara, frecventa 

 Analiza concurentei (oferta) 

Exemple: 

o care sunt concurentii de pe piata (numar, marime, cifra de afaceri, marci etc.) 

o caracteristici ale concurentei (posibilitati de extindere, limite, puncte tari, puncte stabe, 
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retea etc) 

o Care sunt distribuitorii produselor concurentei? (magazine specializate, marea 

distributie …) 

 Analiza mediului: factori socio-politici, tehnologici, culturali etc. Exemple: 

o Care sunt reglementarile care trebuie aplicate ? (legi, norme, TVA…) 

o Care este influenta situatiei economice generale ? (evolutia demografica, situatia unui 

anumit sector in strainatate, rata inflatiei, rata somajului…) 

o Influenta factorilor sociali? (presiuni ecologice, sindicale, actiunile consumatorilor, etc.) 

o Existenta noilor tehnologii pentru produsul respectiv, cercetarile actuale… 
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Notiuni de legislatie si contabilitate in domeniul afacerilor 

 

Administrator la o societate comerciala 
 

 Raspunderea unui administrator poate fi contraventionala si penala, angajata pentru 

sarcini de administrare fiscala si/sau de gestionare a activelor/activitatii societatii. 

Raspunderea lui civila poate fi angajata pentru obligatiile fixate in raporturile cu asociatii 

societatii/terti. 

 

 Obligatii, responsabilitati: In responsabilititatile administratorului, de obicei, intra: 

o asigurarea tuturor formelor legale privind incadrarea in munca a salariatilor (fise de 

protectia muncii si PSI, medicina muncii etc.) firmei 

o respectarea legislatiei financiar-contabile, 

o asigurarea relatiilor cu institutiile statului, 

o stabilirea si verificarea derularii programului de lucru, 

o asigurarea starii de legalitate a punctelor de lucru (inregistrare mentiuni la Registrul 

Comertului, autorizatii de functionare, autorizatii pentru substante toxice, registre de 

control, respectarea obligativitatii de afisare la loc vizibil a tuturor actelor necesare etc), 

o stabilirea cotelor de adaos, 

o gestionarea bunurilor societatii, 

o verificarea stocurilor firmei, 

o verificarea intocmirii corecte a documentelor privind operatiile de gestiune, 

o asigurarea unor conditii propice derularii activitatii firmei. 

o La aceste obligatii se pot adauga (prin contractul de munca, sau prin incheierea unui 

contract de administrare) si o seama de alte sarcini, cum ar fi: elaborare planuri de 

vanzari/activitate si urmarirea realizarii lor, implementare politici de vanzare, negociere 

si incheiere contracte comerciale, supraveghere activitatii, dimensionare bugete, 

transmiterea comenzilor de achizitii, gestiune baze de date clienti etc. 

 

Taxa pe Valoarea Adaugata 
 

 Firma platitoare de TVA 

Am observat ca aspectele privind optiunea pentru S.C. platitoare / neplatitoare de TVA 

atrag o atentie deosebita din partea viitorilor asociati in cadrul unor firme. Ceea ce este si 
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explicabil, avand in vedere implicatiile financiare ulterioare infiintarii unei societati comerciale.  

A opta pentru statutul de societate comerciala platitoare de TVA inseamna ca, ulterior, veti 

putea deduce TVA la cumparare (taxa pe valoarea adaugata trecuta in  facturile primite la achizitia 

anumitor bunuri ori servicii) si veti colecta TVA la vanzare. Pe intelesul tuturor, “a deduce” 

inseamna “a scadea (din)”. Avantajul este acela ca TVA deductibil se poate compensa cu TVA 

colectat. 

Daca urmeaza sa faceti achizitii pentru care veti plati sume importante, puteti opta ca firma 

dvs. sa fie platitoare de TVA (pentru a va putea deduce si eventual chiar si recupera acea taxa pe 

valoare adaugata pe care o platiti la achizitie). In cazul societatilor comerciale care urmeaza sa faca 

tranzactii cu marfuri, este recomandabil sa se opteze pentru “platitor de TVA”. 

Aspectele privind TVA trebuie coroborate cu cele privind impozitarea. 

Alegerea trebuie foarte bine gandita, inca de la inceput, pentru ca odata facuta optiunea 

pentru firma platitoare de TVA, aceasta nu mai poate fi modificata, decat in anumite conditii 

prevazute de normativele in vigoare, iar activitatea desfasurata de societate sa fie exclusiv scutita 

de TVA, conform Codului Fiscal. 

 

 Societate comerciala neplatitoare de TVA 

Daca se va opta pentru statutul de S.C. neplatitoare de TVA si apoi asociatii se vor razgandi, 

se va putea schimba statutul in platitor de TVA. Atentie, acest lucru este posibil o singura data si 

definitiv (adica alegerea nu va mai fi reversibila)! Trecerea de la S.C. neplatitoare de TVA la 

S.C.platitoare de TVA se poate face prin optiunea asociatilor sau prin lege - ca urmare a depasirii 

unui anumit plafon al cifrei de afaceri. A fi neplatitor de TVA inseamna ca nu colectati TVA aferent 

veniturilor realizate si ca nu aveti dreptul sa va deduceti TVA platit, de exemplu, la achizitionarea 

unor bunuri sau servicii 

Aspectele privind TVA trebuie coroborate cu cele privind impozitarea (in conformitate cu 

legislatia in vigoare). 

 

Cheltuielile firmei 

Putem sa facem cheltuieli pe societate? Este bine sa facem? Si daca da, ce cheltuieli? 

In primul rand, trebuie sa subliniem faptul ca avantajul de a trece cheltuielile, facute de un 

patron, pe societatea sa comerciala consta in aceea ca isi poate deduce TVA aferent. Astfel va 

“simti” ca produsele sunt mai ieftine. Se intampla acest lucru deoarece patronul nu face o 

diferentiere clara intre banii lui si „banii firmei”. Totusi, ACEST AVANTAJ ESTE VALABIL NUMAI 

PENTRU SOCIETATILE COMERCIALE PLATITOARE DE TVA! Ce cheltuieli putem sa facem “pe firma”? 
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Orice fel de cheltuieli. Sunt insa toate cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit? 

Raspunsul este nu. Cheltuielile pentru mancare sau bautura, haine, intra la cheltuielile de protocol. 

Acestea sunt deductibile limitat, din profit!, TVA aferent cheltuielilor de protocol poate fi dedus 

sau nu, in functie de procedura stabilita cu contabilul dvs, iar in cazul in care se depaseste aceasta 

limita, TVA aferent nu se deduce, iar cheltuielile respective sunt nedeductibile la calculul 

impozitului pe profit. 

Tot pe banii societatii comerciale pot fi achizitionate diverse bunuri sau servicii. Pentru ca 

aceste cheltuieli sa fie deductibile, ele trebuie sa ajute la realizarea obiectului de activitate al 

societatii. Bunurile achizitionate trebuie inventariate iar, in cazul unui control al Administratiei 

Financiare si a altor organe de control ale statului, va trebui sa sustineti necesitatea lor in fata 

inspectorilor care va controleaza. 

Daca achizitionati masini sau daca veti plati pentru ridicarea unei constructii sau pentru 

achizitionarea ei, trebuie sa aveti in vedere faptul ca respectivele investitii se supun regimului 

societatilor comerciale; daca este cazul, ele urmeaza cursul lichidarii. 

 

Impozitul platit de firma 

Persoanele care isi constituie o societate comerciala au doua optiuni in ce priveste plata 

impozitului. Sunt, de fapt, doua modalitati diferite de calculare a impozitului. Optiunea pentru una 

sau cealalta este o chestiune deosebit de importanta pentru ca se rasfrange asupra sumelor pe 

care intreprinzatorul le va datora statului ca impozit. Evident, sumele vor fi diferite, iar alegerea 

poate fi facuta doar la inceput. Ulterior, se mai poate modifica vectorul fiscal, insa doar in anumite 

cazuri. 

Bineinteles, viitorul intreprinzator isi va pune intrebarea “ce este mai bine sa aleg?”. Decizia 

se ia in functie si de cifra de afaceri pe care o preconizeaza dar si in functie de tipul activitatii pe 

care urmeaza sa o desfasoare respectiva societate comerciala. 

 

Principalele categorii de standarde de contabilitate 

Pe plan international exista mai multe categorii de standarde de contabilitate, cele mai 

folosite fiind IAS si GAAP. Iata, pe scurt, care sunt asemanarile si deosebirile dintre ele: 

 IAS – la noi cunoscute ca Standardele Internationale de Contabilitate, sunt cele 

reglementate de Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si de Comitetul 

pentru Standarde Internationale de Contabilitate. Ele sunt asa-numitele standarde  

europene (desi sunt aplicate si in multe tari din afara zonei europene) si au fost adoptate si 

in tara noastra, prin Ordinul nr. 94/2001. 
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 GAAP (The Generally Accepted Accounting Principles) – desi se numesc principii, reprezinta 

de fapt colectia tuturor regulilor contabile aplicate in Statele Unite ale Americii. Sunt 

adoptate de Federatia Contabililor Certificati (echivalentul american al expertilor contabili) 

impreuna cu organismele americane de supraveghere a burselor de valori, asigurarilor, 

bancilor etc. 

 

Notiunea de flux si interpretarile sale 

Notiunea de flux este importanta pentru construirea tabloului de finantare sau a 

tabloului utilizari-resurse, document ce permite analiza echilibrului financiar in termeni de flux. 

Pentru a efectua o analiza in termenii analizei dinamice se impune clasificarea diferitelor 

tipuri de fluxuri la nivelul intreprinderii si evidentierea legaturilor existente intre ele. Fluxurile pot 

fi clasificate dupa operatiile pe care le declanseaza si dupa ciclurile de activitate pe care le sustin, 

astfel: 

 fluxuri legate de activitatea de exploatare; 

 fluxuri legate de activitatile financiare; 

 fluxuri legate de activitatea de investitii. 

Folosind un alt criteriu pentru clasificarea fluxurilor si anume cel al incidentei contabile, 

se pun in evidenta urmatoarele: 

 variatia elementelor de activ si pasiv; 

 variatia situatiei nete; 

 variatia rezultatului perioadei; 

 circulatia efectiva a activelor monetare. 

 

Tabloul de finantare nevoi-resurse 

Tabloul de finantare explica modul de formare a fondului de rulment net global si modul 

de utilizare a acestuia, pana la determinarea unei trezorerii nete ca rezultat al bilantului de la 

sfarsitul exercitiului contabil. In principal, tabloul de finantare se stabileste pe baza a doua 

bilanturi succesive si a contului de profit si pierdere aferent exercitiului analizat. 

Tabloul de finantare permite descrierea relatiei de egalitate intre fluxurile de utilizari si 

fluxurile de resurse pe o perioada trecuta. 

Pentru a construi un tablou de finantare se aplica urmatorul principiu al reconstituirii 

resurselor si utilizarilor, astfel: 
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 resursele corespund cresterii posturilor de pasiv sau diminuarii posturilor de activ 

 utilizarile corespund cresterii posturilor de activ sau diminuarii posturilor de pasiv  

Aplicand acest principiu asupra datelor din bilanturile unei perioade analizate se ajunge la 

constructia bilantului, unde sunt puse in evidenta variatia elementelor de activ si de pasiv. 

Urmatorul pas este identificarea elementelor de activ si pasiv ce corespund utilizarilor si 

resurselor dupa criteriul duratei sau maturitatii acestora. 

Clasificarea utilizarilor si resurselor dupa durata este permisa prin distinctia intre miscarile 

din partea de „sus” si miscarile din partea de „jos” a bilantului, intre resursele respectiv utilizarile, pe 

termen mediu si lung, si cele pe termen scurt. 

Cash Flow-ul adica numerarul disponibil in banca si in casa este extrem de important. Putem 

avea profit contabil dar 0 RON in buzunar daca de exemplu clientii nu platesc sau platesc cu 

intarziere mare. 

Se recomanda sa aveti un sistem de calcul pentru cash flow care sa va permita sa stiti in orice 

moment situatia actuala (banii de care dispune firma acum) si o prognoza cit mai exacta, pe un 

interval de 3 - 6- 12 luni bazata pe inregistrarea cheltuielilor recurente (chirii, salarii, taxe etc…) si a 

venturilor recurente (daca exista) precum si facturilor emise in curs de incasare. 

Consultarea frecventa a cashflow-ului va va da indicatii clare despre sanatatea financaiara si 

va va permite sa luati din timp masuri importante in cazul in care exista prognoza de scadere a cash-

ului la nivelul la care nu va puteti plati taxele, salariatii si furnizorii. 

In astfel de situatii, daca aveti semnale din timp, puteti face un credit sau o linie de 

descoperire de cont, puteti reduce cheltuielile, amina unele invenstitii, puteti solicita termene de 

plata mai mari catre furnizori sau plati in avans de la clienti. 

 

Bilantul contabil. Patrimoniul 

In cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul 

ntru Standarde Internationale de Contabilitate, se prevede ca: „Situatiile financiare descriu 

rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-se in clase cuprinzatoare 

conform caracteristicilor economice”. 

Aceste clase sunt numite structurile situatiilor financiare. 

Structurile bilantului legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare sunt: activele, 

datoriile si capitalul propriu. Structurile contului de profit si pierdere, legate in mod direct de 

evaluarea performantei sunt veniturile si cheltuielile. 

In linii mari, analiza financiara are la baza informatiile extrase din bilantul contabil cu 
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anexele aferente. Totusi, in functie de necesitatile analizei, se pot avea in vedere si alte  

documente financiar – contabile obtinute de la diferite persoane angrenate in activitatea societatii 

comerciale respective. 

Bilantul a fost si este considerat ca un document care permite sa se cunoasca, la un 

moment dat, patrimoniul unui comerciant, persoana fizica sau juridica, patrimoniu definit ca 

ansamblul drepturilor si obligatiilor acestui comerciant. De asemenea, bilantul este recunoscut ca 

un instrument static. 

Conform unei prime grupe de abordari, patrimoniul este format din ansamblul bunurilor 

(corporale si necorporale), al drepturilor si obligatiilor ce caracterizeaza situatia unei entitati 

patrimoniale la un moment dat, exprimate in etalon monetar. Determinarea, structurarea si 

cunoasterea patrimoniului se realizeaza cu ajutorul bilantului. 

Plecand de la conceptul de patrimoniu, bilantul poate fi interpretat in mai multe moduri. 

Din punct de vedere economic, bilantul reprezinta capitalurile titularului de patrimoniu, acestea 

fiind reprezentate atat sub aspectul originii lor, respectiv resursele, cat si al modului de utilizare. 

Acest mod de interpretare genereaza ecuatia economica a bilantului: UTILIZARI = RESURSE care 

este echivalenta cu ecuatia: ACTIV = PASIV. 

Un bilant, din punct de vedere economic, ne dezvaluie, la sfarsitul exercitiului financiar, mai 

multe aspecte: de unde provin fondurile necesare finantarii activelor intreprinderii, care sunt 

necesitatile de finantare sau care a fost utilizarea data resurselor de care a dispus intreprinderea. 

Din punct de vedere juridic bilantul reflecta drepturile de proprietate si de creanta, in 

activul bilantului si datoriile intreprinderii fata de terti si asociati, in pasivul bilantului, clasificate 

intr-o ordine rationala. 

Modelul de bilant adoptat in tara noastra prevede o structurare a activelor dupa destinatia 

lor, iar a pasivelor dupa provenienta lor. 

Prin datele pe care le contine, bilantul indeplineste doua functii principale: 

 Functia de generalizare a informatiilor contabile este determinata de modul in care  

bilantul sistematizeaza si grupeaza informatiile contabile. Desi dispersate in mai multe 

conturi, aceste informatii au capacitatea ca reflectate prin bilant sa caracterizeze  

activitatea economica. 

 Functia de informare rezulta din analiza datelor prezentate in bilant care astfel este 

transformat intr-un instrument de gestionare eficient si de conducere a unitatii 

patrimoniale. 

Formal, conform reglementarilor legale, situatiile anuale ale unei firmei trebuie sa 

cuprinda bilantul si contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia 
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fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative. 

Activitatea curenta de contabilitate cuprinde urmatoarele operatiuni: 

 Organizarea contabilitatii in conformitate cu normele legale in vigoare; 

 Obtinerea contabilitatii conform principiilor contabilitatii si a tuturor prevederilor legale; 

 Operare documente primare intocmite de beneficiar; 

 Evidenta analitica si sintetica furnizori, clienti; 

 Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii; 

 Intocmire Jurnal Cumparari, Jurnal Vanzari; 

 Intocmirea balantei de verificare si a balantelor analitice; 

 Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, 

Registrul Cartea Mare; 

 Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, 

intocmirea declaratiilor in termenele legale; 

 Calculul impozitului pe dividende, intocmirea declaratiilor privind impozitul pe dividende; 

 Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente; 

 Intocmirea decontului de TVA; 

 Raportare semestriala; 

 Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare; 

 Intocmirea statelor de plata pentru angajati si calcularea contributiilor generate din aceste 

operatii; 

 Intocmirea declaratiilor lunare/trimestriale privind calculul urmatoarelor contributii: 

o contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat 

o contributii la bugetul asigurarilor sociale de sanatate 

o contributia asiguratorie de munca la bugetul de stat 

o alte contributii prevazute de lege 

 intocmirea si inregistrarea declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor 

pentru somaj in situatia in care clientul beneficiaza de subventii pentru salariati; 

 elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile si a planului de conturi adaptat 

societatii in baza si cu respectarea normelor generale; 

 instruirea personalului privind modul de intocmire si circuitul documentelor primare; 

 instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plata (ordine de 

plata, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum si de intocmire a acestora; 
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 intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, 

bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate etc.; 

 relatia cu banca (depunere si ridicare documente, ridicare extrase de cont, depunere 

numerar); 

 informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a ocietatii; 

 informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din 

domeniul fiscal si financiar-contabil; 

 informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea firmei. 

 

Contabilitatea de gestiune  
Reprezinta modalitatea de abordare contabila a activitatii unei firme prin care se 

structureaza in subdiviziuni atat patrimoniul, cat si rezultatele financiare obtinute in cadrul unei 

perioade. Organizarea contabilitatii de gestiune are caracter obligatoriu, dar flexibil, in sensul ca 

trebuie adaptata la specificul activitatii fiecarei persoane juridice de natura societatilor comerciale, 

companiilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si 

societatilor cooperatiste. 

Fiecare persoana juridica are obligatia sa organizeze contabilitatea financiara in paralel cu 

contabilitatea de gestiune. Din contabilitatea de gestiune se preiau in contabilitatea financiara 

costurile unitare ale marfurilor achizitionate, ale produselor obtinute sau prelucrate, ale lucrarilor 

si serviciilor efectuate. Daca informatiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt necesare doar 

cerintelor interne ale firmei, informatiile furnizate de contabilitatea financiara referitoare la pozitia 

financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie sunt necesare atat pentru cerintele 

interne, cat si pentru cerintele externe legate de relatiile existente cu investitorii prezenti si 

potentiali, cu creditorii financiari si comerciali, cu clientii, cu institutiile publice si cu alti utilizatori. 
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ORGANIZAREA ACTIVITATII SI CREAREA 
UNEI STRATEGII DE FIRMA 

 

În România majoritatea antrepenorilor pornesc o afacere pe cont propriu, existînd o 

neîncredere în soluţiile de asociere. În unele situaţii firmele se deschid având 2-3 acţionari, în 

majoritatea cazurilor acţionarii având legături de rudenie sau prietenie. 

Din păcate, multe afaceri se deschid fără o analiză preliminară a afacerii, mulţi neavând 

experienţă necesară în acea afacere, aceştia considerând că ştiu ce au de făcut fără a avea o 

adevărată experienţă în domeniul de activitate. 

Mulţi dintre viitorii antreprenori consideră că investitorul este una şi acelaşi lucru cu 

antreprenorul, respectiv cei care dispun de fonduri consideră că daca reușesc să faci bani într-un 

domeniu, că te pricepi să faci orice. De multe ori, aceasta este o cale sigură pentru a pierde banii 

investiţi, dar şi de a face multiple datorii. 

Pentru a deschide o afacere, indiferent de profil, este necesară deschiderea unei firme, 

majoritatea celor care o fac aleg să înființeze un S.R.L. (societăţi cu răspundere limitată sau un ÎI 

(întreprinderi individuale). Varianta S.R.L. oferă multiple variante de activitate: poţi angaja un număr 

destul de mare de persoane, poţi avea un număr mare de asociaţi şi valorea capitalului social 

subscris este mica. Întotdeauna la baza deschiderii unei afaceri stă o idee, idee care de obicei apare 

din experienţa antreprenorului. 

În mod normal, dacă la prima vedere ideea pare bună antreprenorul trece la întocmirea unui 

plan de afaceri, plan de afaceri care de cele mai multe ori nu este întocmit corespunzător sau este 

făcut superficial. De multe ori, antreprenorii români sar peste acest punct, ori din comoditate, ori 

din dorinţa de a nu-şi expune ideile în scris. Din păcate, lipsa unui plan de afaceri duce la eșecul în a 

demara o afacere de succes. 

După ce s-au depășit aceste puncte se trece la întocmirea din punct de vedere legal a unei 

firme. La întocmire, mulţi antreprenori au obiceiul de a trece foarte multe coduri CAEN, 

corespunzătoare activităților, fapt ce mai târziu poate derutează viitorii colaboratori. 

După constituirea legală a firmei se trece la obţinerea autorizațiilor specifice activității ce 

urmează a se desfăşura. Câteva exemple de autorizaţii ce trebuie obţinute ar fi: I.S.C.I.R. (acolo unde 

se utilizează instalaţii de ridicat sau sub presiune), P.S.I. (unde este cazul), R.A.R. (pentrru service 

auto, dezmembrări auto, etc.), ADR (transporturi periculoase), mediu, etc. Exista un termen de 

maximum 30 de zile pentru înscrierea firmei la Administraţia Financiară a localităţii in care se află 

sediul acesteia. Pe lângă obţinerea de autorizaţii, trebuie şcolarizat o parte din personal, dacă este 

cazul, pentru a putea îndeplini o serie de funcţii cerute de lege. 
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Identificarea punctelor tari si a celor slabe 
 

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, adica Puncte tari, Puncte 

slabe, Oportunităţi, Ameninţări) este denumirea procesului de analiză utilizat la luarea unei decizii. 

Fiecare dintre noi a făcut cel puţin o dată în viaţă o analiză de tip SWOT atunci când a avut de luat 

o decizie importantă. 

Analiza SWOT este o tehnică ce poate fi utilizată pentru evaluarea unor produse, servicii 

sau organizaţii astfel încât să fie posibilă luarea unei decizii corecte privind ce mai bună strategie 

de dezvoltare. 

Analiza SWOT reprezintă o modalitate foarte bună de evaluare a stării generale a unei 

intreprinderi astfel încât să poată fi elaborat un plan de dezvoltare în care să se ţină cont de 

punctele tari ale acesteia, să se elimine punctele slabe, să se exploateze eficient oportunităţile 

apărute şi care să permită contracararea eventualelor ameninţări. 

 Puncte tari (Strengths) – reprezintă factorii interni care sunt favorabili pentru atingerea 

obiectivului propus. 

 Puncte slabe (Weaknesses) – reprezintă factorii interni care pot împiedica atingerea 

obiectivului propus. 

 Oportunităţi (Opportunities) – reprezintă factorii externi care sunt favorabili pentru 

atingerea obiectivului propus. 

 Ameninţări (Threats) – reprezintă factorii externi care pot împiedica atingerea obiectivului 

propus. 

 

Exemple de domenii în care pot fi identificate puncte forte şi slabe: 

 Producţia 

o Puncte forte: productivitatea înaltă, calitatea productivităţii, fiabilitatea şi flexibilitatea 

fluxurilor tehnologice; 

o Puncte slabe: uzura morală a utilajelor, dificultăţi de aprovizionare cu materii prime şi 

materiale de calitate. 

 Managementul general al firmei 

o Puncte forte: buna gestiune a stocurilor, o structură organizatorică ce îmbină 

simplitatea cu rigoarea, proceduri de control simple şi clare, criterii decizionale bine 

definite; 

o Puncte slabe: proasta gestiune a resurselor umane, un sistem de remunerare 
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nestimulativ, lipsa unui sistem coerent de bugete. 

 Marketing şi vânzări 

o Puncte forte: programe performante de marketing direct, formarea adecvata a 

personalului de marketing: 

o Puncte slabe: lipsa unor cercetari de piaţa recente, un buget insuficient al publicitatii. 

 Experienţa 

o Puncte forte: succes obţinut în străinătate. 

o Puncte slabe: o serie de eşecuri în lansarea unor produse noi. 

 Proprietate intelectuală 

o Puncte forte: deţinerea unor mărci comerciale recunoscute. 

o Puncte slabe: patente sau brevete care expiră. 

 Clădiri şi terenuri 

o Puncte forte: amplasare excelentă, cu vad comercial. 

o Puncte slabe: contract de închiriere prea costisitor. 

 Tehnologii informatice 

o Puncte forte: existenţa unor baze de date diversificate şi complexe, gestiunea 

informatizată a operaţiunilor firmei. 

o Puncte slabe: slaba calificare a personalului în domeniul utilizării calculatorului, lipsa 

soft-urilor performante. 

 Finanţe-contabilitate 

o Puncte forte: Cash-flowuri pozitive, o contabilitate bine organizată 

o Puncte slabe: grad de îndatorare ridicat 

 Alte competenţe 

o Puncte forte: o eficientă activitate de cercetare-dezvoltare 

o Puncte slabe: proasta întreţinere a utilajelor, decorul necorespunzător al spaţiilor. 

 

Domenii în care pot apărea oportunităţi şi ameninţări: 

 Piaţă 

o Oportunităţi: un ritm dinamic de dezvoltare a pieţei. 

o Ameninţări: piaţa de desfacere a atins faza de maturitate. 

 Ramură/ sector 

o Oportunitate: o concurenţă fragmentată. 
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o Ameninţare: concurenţi cu competenţe dezvoltate în domeniul cercetare- dezvoltare 

sau a sistemului de distribuţie bine puse la punct. 

 Reglementări ale domeniului 

o Oportunitate: respectarea standardelor avantajează produsul firmei. 

o Ameninţare: introducerea unor noi standarde va creşte costurile activităţii. 

 Piaţa forţei de muncă 

o Oportunitate: resurse umane calificate disponibile pe plan local. 

o Ameninţare: un sindicalism agresiv care ameninţă cu greve. 

 Piaţa financiară 

o Oportunitate: acces la capitaluri în condiţiile unor dobânzi preferenţiale. 

o Ameninţare: introducerea unor restricţii privind creditul de consum. 

 Cursul de schimb valutar 

o Oportunitate: materii prime din import mai ieftine. 

o Ameninţare: aprecierea leului face mai scumpe produsele autohtone. 

 Asociaţii ecologice 

o Oportunităţi: posibilitatea de a comercializa produse ecologice sau sisteme tehnologice 

ecologice. 

o Ameninţare: costuri suplimentare legate de respectarea standardelor ecologice. 

 Conjunctura şi tendinţe economice generale 

o Oportunităţi: creşterea economiei va duce la îmbunătăţirea veniturilor populaţiei. 

o Ameninţare: restructurarea în anumite ramuri poate duce la apariţia somajului. 

 Politica guvernamentală 

o Oportunitate: relaxarea fiscală. 

o Ameninţare: acordarea de privilegii financiare unor companii străine. 

 Calamităţile naturale 

o Oportunitate: comercializarea de echipamente speciale, produse pentru ajutorul 

umanitar. 

o Ameninţare: distrugerea infrastructurii de activitate. 
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ANALIZA S.W.O.T. - Exemplu 

STRENGHT – PUNCTE FORTE WEAKNESSES – PUNCTE SLABE 

 Apartenenţa la o reţea (vânzări, 
aprovizionare, distribuţie) 

 Activităţi de marketing (catalog şi soluţii IT) 

 Sisteme de promovare inovatoare 

 Furnizori agreaţi stabili 

 Preţuri de achiziţie ce permit o marjă comercială 
importantă 

 Standarde şi proceduri de operare eficiente şi bine 
definite 

 Diversitate de servicii conexe acordate clientului 

 Sisteme de promovare inovatoare 

 Publicitate concertată la nivelul tuturor magazinelor 

 Posibilitate de branduire a unei game de produse 

 O valoare mai mare a afacerii partenerilor care fac parte 
din reţea 

 Transmiterea informaţiilor benefice între membrii reţelei 

 Soluţii logistice globale optime 

 Nu a fost concepută ca o 
activitate care să aducă profit 
propriu (materializat prin 
dividende) 

 Număr mare de acţionari cu 
personalităţi şi 

aptitudini diferite 

 Posibilitatea de control a 
unităţilor din teritoriu este 
limitată 

 Nu exista un soft de 
gestiune funcţional, care să 
integreze atât aprovizionarea 
cât şi vânzarea mărfii unităţilor 
din teritoriu. 

OPPORTUNITIES – OPORTUNITĂŢI THREATS – AMENINŢĂRI 

 Exigenţele şi obiceiurile de consum ale clienţilor români se 
schimbă, avantajând unităţile de desfacere ce practica un 
comerţ civilizat, într-un ambient plăcut, prin preluarea 
semnalelor de la colegii de reţea 

 Lipsa din piaţă a unor lanţuri internaţionale de prestigiu în 
domeniu în domeniu 

 Avantajul “primului sosit” ca reţea (prezenţa în 
piaţă) 

 Existenţa unor perioade favorabile pe piaţa muncii 
(crearea de noi locuri de muncă); crearea de noi companii şi 
parteneriate. 

 Intenţia declarată a unor 
jucători importanţi din piaţa 
internaţională de a se dezvolta 
– chiar în sistem de franciză – 
pe piaţa românească, odată cu 
maturizarea acesteia 

 Pericolul achiziţionării de 
marfă a partenerilor de la 
furnizorii nelistaţi 

 Căderi economice (criză etc.) 

 Noi reglementări (de 
exemplu, TVA de la 19 la 24% 
etc.) şi desele modificări ale 
legislaţiei 

 Resurse limitate în 
cunoaştere situaţiei pieţei 
produslui şi a dinamicii 
acesteia 
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Strategii de dezvoltare si managementul riscului 
 

Înţelegerea situaţiei curente a firmei şi a mediilor ei exterioare facilitează identificarea 

strategiei firmei, respectiv descrierea următoarelor elemente: 

1. Misiunea firmei; 

2. Obiectivele firmei; 

3. Competenţele fundamentale; 

4. Avantajele concurentiale; 

5. Analiză SWOT. 

 

În acest scop, se parcurg următoatele etape: 

 Precizarea domeniilor de afaceri ale firmei: segmentele de piaţă, activităţi specifice, 

produse unice. 

 Înţelegerea fundamentală a avantajelor concurenţiale. 

 Prezentarea strategiei firmei. 

 Specificarea obiectivelor. 

 Identificarea beneficiilor viitoare aşteptate. 

 

Pentru elaborarea unei strategii şi a planului operaţional se parcurg următoare etape: 

1. Analiza portofoliului de activităţi. 

2. Analiza portofoliului de produse. 

3. Elaborarea strategiei propriu-zise. 

4. Elaborarea strategiilor funcţionale (de producţie, funcţii financiar-contabile, funcţii 

marketing, funcţii resurse umane şi administrative generale). 

5. Identifiacrea nevoilor de resurse. 

6. Fixarea obiectivelor strategice (pe termen lung). 

7. Elaborarea planurilor operaţionale de activ (pe termen scurt). 

8. Elaborarea planurilor operaţionale pe funcţiile firmei. 

9. Estimarea costurilor de implementare a planurilor. 

 

Pentru a analiza portofoliul de activ, sunt parcurse urmatoarele etape: 

1. Delimitarea fiecărei arii de activitate (productie, comerţ) şi estimarea atractivităţii 

economice a fiecăreia dintre ele. 
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2. Analiza sinergiilor dintre activ (identificarea domeniilor în care pot fi exploatate cu 

3. un efect maxim competenţele şi avantajele concurenţiale ale firmei). 

4. Evaluarea riscurilor şi beneficiilor specifice fiecărei activităţi. 

5. Identificarea fluxurilor de trezorerie generate de domeniul de activitate. 

 

Câteva exemple de criterii privind atractivitatea unei activităţi: 

 Amploarea pieţei 

 Ritmul de dezvoltare al pieţei 

 Intensitatea concurenţei 

 Existenţa unor bariere de intrare pe piaţă (reglementări juridice, mărimea minimă a 

capitalului necesar, deţinerea unor mărci, brevete sau licenţe). 

 

După estimarea atractivităţii este necesară evaluarea poziţiei competitive a firmei în 

fiecare domeniu de activitate pe baza următoarelor criterii: 

 Cota de piaţă 

 Imaginea produselor firmei 

 Nivelul rotativ al costurilor şi profiturilor 

 Accesul la resurse cu capacitate de importanţă decisivă 

 

Sinergiile dintre activităţi sau armonizarea acestora pot să apară în anumite domenii ca 

de exemplu : 

 Management (administrare generală): exploatarea aptitudinilor existente pentru 

gestiunea punctelor comune sau a sistemelor informatice. 

 Cercetare- dezvoltare- aptitudini în domeniul proiectării pieselor de schimb sau 

elaborarea procedurilor servite urgent la solicitarea clienţilor. 

 Integrarea verticală: obţinerea de beneficii prin exercitarea unui control direct asupra 

furnizorilor surselor de aprovizionare, asupra canalelor de distribuţie. 

 Mărci şi licenţe: utilizarea unei mărci vechi, celebre, pentru lansarea şi promovarea 

unor produse noi. 

 Marketing şi vânzări: utilizarea sistemului de marketing existent pentru a dezvolta 

activităţi noi. 

 Gestiunea costurilor: utilizarea aceloraşi capacităţi de operare penru fabricarea sau 

comercializarea unei game diverse de produse. 
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O strategie este evaluată pe baza umătoarelor criterii: 

1. Rentabilitatea capitalurilor investite. 

2. Riscul pierderii investigaţiilor efectuate. 

3. Proprietate şi control asupra afacerilor (ce activităţi trebuie dezvoltate prioritar şi la ce 

active ar trebui să se renunte?) 

4. Potenţialul de creştere al firmei. 

5. Stabilitatea veniturilor viitoare. 

6. Prestigiul asigurat. 

7. Responsabilităţile sociale implicate de strategie. 

 

Strategii funcţionale ale firmei 

 Strategia de marketing:- în funcţie de accentul pus, fie pe potenţialul intern al firmei, fie 

pe oportunităţile pieţei, strategia de marketing poate fi urmatoarea: 

o Strategia orientata spre ofertă: - este determinată de capacităţile de operare 

existente ale firmei, răspunzând la intrebarea: “Ce anume poate produce sau vinde 

firma?” Aceasta strategie presupune investiţii suplimentare reduse, riscuri  mai mici 

şi o perioadă de rentabilizare a investiţiilor mai scurtă. Neajunsul ei este dat de 

faptul că este oarecum limitativă, bazându-se în mare masură pe ceea ce firma a 

realizat deja. 

o Strategia orientată spre cerere este obţinută de nevoile actuale sau viitoare ale 

pieţei răspunzând la întrebarea: “De ce produse sau servicii ar avea nevoie piaţa ?” 

Strategia presupune investiţii mai importante dar şi riscuri mai mari, iar perioda de 

rentabilizare a investiţiilor este mai lungă. Avantajele acestei strategii sunt legate de 

deschiderea firmei către noi activităţi, domenii de afaceri, produse sau pieţe. 

 

 Strategia de producţie : are în vedere următoarele domenii: 

o Calitatea (controlul calităţii, testarea produselor, respectarea standardelor ISO, 

respectarea standardelor de protecţia mediului). 

o Procese de fabricaţie (amplasarea şi proiectarea spaţiilor de producţie, procedeele 

şi tehnologiile utilizate, starea fizica şi morală a utilajelor, gradul de automatizare, 

logistica producţiei, controlul proceselor, producţia muncii). 

o Capacitatile de producţie (capacitatea minimă şi maximă, gradul de utilizare a 

capacităţilor, fluctuaţii sezoniere sau ciclice, flexibilitatea sistemului de fabricaţie). 
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o Stocurile (nivelul optim al stocurilor, sursele şi modalităţile de aprovizionare, natura 

relaţiilor cu furnizorii, rapiditatea executării comenzilor). 

o Forţa de muncă (disponibilitatea personalului calificat sau necalificat, metodele de 

evaluare a performanţelor, motivarea personalului, instruirea şi pregătirea 

profesională a acestora). 

 

 Strategii privind serviciile administrative şi auxiliare:se refera la următoarele domenii: 

o Tehnologii informaţionale (disponibilitatea şi gradul de modernizare al sistemelor 

informatice, gradul de integrare al sistemelor, gestiunea bazelor de date, 

securitatea informaţiilor, accesul la internet, competenţa personalului în utilizarea 

IT ). 

o Resurse umane (angajarea şi instruirea personalului, condiţiile creditelor, condiţiile 

contractuale, salariile şi primele, calitatea comunicării cu angajaţii, valorile şi 

principiile etice respectate de manager în relaţiile cu subordonaţii). 

o Finanţe (gestiunea trezoreriei, atragerea capitalurilor, capitalurile proprii, condiţiile 

creditelor contractate, gestiunea creanţelor, datorii şi obligaţii de plată, controlul şi 

auditul financiar). 

 

Etapele planificării operaţionale sunt următoarele: 

1. Divizarea strategiei generale şi a strategiilor funcţionale în componente, pe cât posibil, 

mai mici. 

2. Identificarea legăturilor între aceste componente şi a cronologiei realizării lor. 

3. Ierarhizarea activităţilor, programând cât mai aproape de început activităţi de 

importanţă critică sau cele care prezintă cele mai mari riscuri. 

4. Definirea unor obiective ţintă cuantificabile pentru fiecare activitate. 

5. Atribuirea responsabilităţilor. 

6. Elaborarea unor proceduri de monitorizare şi raportare pentru fiecare obiectiv ţintă. 

7. Execuţia planului. 

8. Elaborarea unor măsuri de intervenţie ori de câte ori un obiectiv ţintă nu este realizat 

sau se constată apariţia unor probleme majore. 

 

Managementul riscului se defineşte drept gestionarea evenimentelor incerte în scopul 

succesului. 

Managementul riscului are drept caracteristică totalitatea metodelor şi mijloacelor prin 
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care este gestionat riscul în scopul îndeplinirii obiectivelor descrise în cadrul evenimentului 

tehnic, social, uman sau politic de analizat, având incertitudinea ca bază majoră a factorilor de 

risc”. 

„Cuvântul cheie al managementului riscului este sistematic”[6], deoarece numai o 

abordare extrem de riguroasă, constantă şi aprofundată la toate nivelurile de desfăşurare ale 

evenimentului de analizat, poate avea ca rezultat un control absolut şi eficient asupra acestuia şi 

reducerea factorilor de risc. 

O afacere performantă înseamnă o investiţie într-un proiect performant, cu activităţi 

previzibile şi planificate. „Se are în vedere că o structură organizatorică de succes desfăşoară o 

activitate prin proiecte, aceeasta fiind singura soluţie de existenţă în cadrul sistemului economic 

concurenţial globalizat cu activităţi avînd un grad înalt de imprevizibilitate”[7]. În acest caz, 

investiţia trebuie făcută cu parteneri care au activităţi previzibile pe o piaţă previzibilă, cu 

evaluarea şi minimizarea riscurilor. 

Managementul riscului necesită utilizarea şi sintetizarea informaţiilor din mai multe 

domenii precum: economic, tehnic, juridic, politic, psiho-social. 

Riscul nu trebuie înţeles ca fiind un element distrugător. Riscul poate conduce la 

oportunităţi extraordinare pentru cei care ştiu cum să îl folosească. Scopul este de a cunoaşte 

riscul şi a-l folosi pentru succesul nostru. Soluţia nu este evitarea completă a riscului, care de 

altfel este imposibil, ci evitarea riscurilor care nu pot fi înţelese, cotrolate şi monitorizarea 

si utilizarea riscurilor rămase în scopul succesului. Existenţa riscurilor a condus la dezvoltarea 

structurilor care se ocupă cu managementul riscului[9]. Progresul omenirii nu ar fi fost posibil 

dacă riscul ar fi fost evitat. 

 

La baza managementul riscului stau trei elemente fundamentale: 

 Evaluarea riscurilor - Căutarea sistematică a factorilor de risc în interiorul evenimentului 

de realizat. 

 Planificarea răspunsului la factorii de risc - Identificarea fiecărui risc în funcţie de tipul şi 

gradul său de gravitate pentru evenimentul analizat şi găsirea unei strategii adecvate de 

răspuns pentru fiecare caz în parte. Strategiile de răspuns conţin schimbări în ceea ce 

priveşte responsabilităţile în cadrul evenimentului, a căilor de comunicare între 

elementele componente, a modificării scopurilor evenimentului sau a specificaţiilor ce 

intervin asupra rezultelor finale stabilite. 

 Monitorizarea şi controlul riscurilor - Implementarea strategiilor de răspuns şi 

monitorizarea efectelor pe care aceste schimbări le pot aduce în cadrul evenimentului 

analizat. Strategiile de control ale riscului trebuie însă ajustate în funcţie de efectele pe 
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care le produc, având grijă ca toate părţile implicate în derularea evenimentului să fie de 

acord cu aceste modificări. Evitarea riscurilor poate fi si o cale către eşec. Un risc mai mare 

poate conduce la un cîştig mai mare. Afacerile de valoare se concentrează pe un cîştig de 

calitate prin evaluarea corectă şi tot mai sofisticată a raportului dintre risc şi cîştig. „Primul 

pas în dezvoltarea celei mai bune strategii este evaluarea corectă a mediului de afaceri. 

Utilizând metode cantitative şi calitative, evaluarea include atât examinarea riscurilor 

financiare cât şi a celor operaţionale”[10]. Controlul riscului începe cu un management 

strategic de calitate. Managementul riscului este parte integrantă a managementului unei 

afaceri, o funcţie de conducere, cu alte cuvinte. De aceea, controlul riscului începe cu 

alegeri şi decizii manageriale bine informate. Ce ar trebui să facă un manager general? 

Care ar fii punctul de plecare al acţiunii acestuia? Schema ar trebui să coţină următoarele: 

o Să creeze un plan de strategie adaptabil 

o Să facă alegeri informate 

o Să decidă asupra investiţiilor de afaceri şi asupra dezvoltării afacerii 

o Să împuternicească angajaţii 

o Să conceapă, să implementeze şi să îmbunătăţească toate procesele afacerii 

o Să evalueze şi să controleze riscul 

o Să măsoare şi să monitorizeze performanţa. 

 

Factorul de risc este valoarea incrementală concretizată în a avea un plan strategic 

flexibil, care ia în calcul alegerile conştiente de consecinţe, deciziile făcute de oameni 

împuterniciţi, prin procese în continuă îmbunătăţire, având ca suport sisteme excelente de 

informaţii. 

Rolul managerului este critic în dezvoltarea managementului de risc pentru beneficiile 

organizaţiei. 

Procesul managementului de risc include patru paşi[8]: evaluare, control, transfer şi 

minimizarea sau limitarea pierderilor. 

 

Cele opt elemente principale ale managemetului de risc sunt: 

 Strategia de risc 

 Planificarea riscurilor (acţiunea) 

 Fluxul informaţional 

 Trainning şi proces educativ privind riscul 

 Procesul (structura) de risc 
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 Înregistrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la cazurile anterioare 

 Gestionarea riscului 

 Asigurarea riscului (Audit şi complianţă) 
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MANAGEMENTUL AFACERII 
Managementul afacerii 

Indiferent de mediul economic in care o firma isi desfasoara afacerile: economie 

capitalista, socialista sau in tranzitie, pentru o buna gestiune si expansiune viitoare a activitatii, 

sistemul de conducere trebuie sa fie bine pus la punct. 

Managementul ca stiinta a tehnicilor de conducere si gestiune a intrepriderilor, este 

procesul de coordonare a resurselor umane, informationale, fizice si financiare in vederea 

atingerii scopurilor oraganizatiei respective. 

Managementul este procesul de atingere a obiectivelor oraganizatiior prin angajarea si 

implicarea celor patru functii pricipale: planificarea, organizarea, leading-ul, controlul. 

 Planificarea este functia prin care se stabilesc obiectivele si mijloacele cele mai potrivite 

de realizare a lor. Planificarea: 

o ii determina pe manageri sa previzioneze viitorul,sa anticipeze schimbarile pentru a le 

putea face fata. 

o se realizeaza prin obiective si planuri. Obiectivele reprezinta rezultatul final din 

viitor,pe care firma il doreste sa il obtina.Planul reprezinta mijloacele si instrumentele 

create si utilizate pentru a incerca atingerea obiectivelor. 

 Organizarea reprezinta procesul prin care se creeaza structura intreprinderii, indivizii 

lucreaza si participa impreuna pentru atingerea obiectivelor stabilite prin planificare. 

Organizarea reprezinta repartizarea, incredintarea de sarcini si autoritate unui individ 

care isi asuma responsabilitatea pentru ele. 

 Leading-ul (antrenare si motivare) consta in ansamblul activitatilor manageriale prin care 

angajatii intreprinderii sunt influentati sa participe activ la stabilirea si atingerea 

obiectivelor individuale si organizationale. Prin intermediul leading-ului deciziile 

manageriale sunt transformate in actiuni. 

 Controlul consta in ansamblul proceselor prin care performantele activitatii firmei sunt 

evaluate, masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial. Controlul urmareste 

reglarea activitatii firmei astfel incat performanta reala sa fie conforma cu standardele 

scontate. Etapele procesului de control sunt: 

o stabilirea obiectivelor si standardelor controlului. 

o masurarea performantei reale. 

o compararea rezultatelor cu obiectivele. 

o initierea si luarea deciziilor corective necesare. 
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Procesul de management are ca elemente centrale functiile managementului, iar rolurile 

manageriale, metodele de lucru si agendele de lucru alimenteaza aceste funcții. 

Performanța în procesul de management este caracterizata prin eficacitate (realizarea de 

lucruri potrivite, corecte) si eficienta care trebuie sa existe in toate organizatiile. Procesul de 

management se aplica atat la firmele care realizeaza profit cat si la organizatiile nonprofit. 

 

  



43 

 

 

 

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA 
MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Identificarea corecta si optimizarea costurilor 
 

Cea mai importantă dintre finalităţile analizei costurilor este creşterea eficienţei 

consumurilor de resurse în procesele interne de creare a valorii. Aceasta înseamnă reducerea 

consumurilor de resurse în condiţiile menţinerii valorii create, sau, ideal, a creşterii acesteia. Una 

dintre cele mai importante condiţii pe care trebuie să le îndeplinească măsurile de reducere a 

costurilor este să nu afecteze în mod negativ calitatea produselor, sau, în general, valoarea pe 

care o reprezintă acesea pentru clienţi. În acelaşi timp, soluţiile nu trebuie să aibă efecte 

negative asupra indicatorilor de rezultate a întreprinderii, de natura volumului, de activitate. 

Aceasta înseamnă că soluţiile de optimizare a nivelului costurilor trebuie să fie durabile. 

În mod normal, implementarea soluţiilor de reducere a costurilor necesită eforturi, care, 

la rândul lor, se concretizează în consum de resurse. Prin urmare, un alt criteriu pe care trebuie 

să-l îndeplinească soluţiile de reducere a costurilor este eficienţa, adică să implice un efort a 

cărui cost să fie justificat de efectul obţinut în termeni de creştere a raportului resurse 

consumate/valoare creată. 

Oportunitatea soluţiilor de reducere a costurilor este legată faptul că anumite soluţii sunt 

mai importante şi/sau au prioritate mai mare decât alte soluţii de reducere a costurilor. 

Ultima condiţie pe care trebuie să o respecte o soluţie de reducere a costurilor ar fi 

realismul acesteia. Aceasta înseamnă că întreprinderea trebuie să fie capabilă să efectueze 

efortul prevăzut de acea soluţie, iar acest efort să conducă fără echivoc la rezultatul scontat în 

termeni de durabilitate şi eficienţă a reducerii costurilor. 

De asemenea, simpla reducere a nivelului costului nu înseamnă automat creşterea 

eficienţei consumului de resurse. Aceasta deoarece natura relaţiei diferitelor categorii de 

resurse consumate cu valoarea creată prin acele consumuri este complexă. Astfel, există 

anumite resurse, in cazul carora optimizarea conduce la efecte pozitive majore (de exemplu: 

reducerea pierderilor de materii prime şi materiale în procesele de stocare, reducerea 

rebuturilor, reducerea defectelor în ceea ce priveşte costurile serviciilor post-vânzare). Pe de 

altă parte, există alte categorii de resurse, in cazul carora reducerea consumului conduce la 

efecte mai puţin durabile, sau conduce în mică măsură la creşterea eficienţei, sau chiar poate să 

determine o reducere a eficienţei activităţii întreprinderii (de exemplu: reducerea costurilor cu 

inovarea produselor pe o piaţă dinamică din punct de vedere inovativ, reducerea costurilor de 

marketing pe o piaţă cu o cerere sensibilă la comunicare etc.). 

Cu alte cuvinte, înţelegerea corelaţiei dintre consumul unei anumite categorii de resurse 

şi valoarea pe care o crează acel consum are o importanţă fundamentală pentru formularea 

soluţiilor de reducere a unuia sau altuia dintre elementele de cost. 
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Elemente esenţiale în activitatea de reducere a costului 

In general, intreprinderile au în vedere următoarele: 

 işi aleg procesul de producţie cel mai eficient, nu numai din punct de 

vedere tehnic, ci şi economic şi ecologic; 

 urmăresc să cumpere factori de producţie, pe cât posibil, la preţurile cele 

mai mici, fără a neglija calitatea şi să reducă costurile de funcţionare a lor; 

 micşorarea consumului de factori de producţie pe unitatea de rezultat 

prin mărirea randamentului lor; 

 asigurarea reducerii costurilor în toate fazele muncii, nu numai în 

producerea nemijlocită de bunuri economice, ci şi în fazele de cercetare şi 

proiectare, în domeniul gestiunii si conducerii; 

 realizarea obiectivelor stabilite, ţinând seama de resursele disponibile, de 

condiţiile de producţie existente, în contextul restricţiilor de ordin 

economic; 

 identificarea produselor care generează consumuri energetice mari şi a 

produselor care aduc pierderi, imprimarea unui caracter preventiv 

activităţii de minimizare a costurilor, cu ajutorul metodelor moderne de 

calcul şi evidenţă. 

Micşorarea costurilor necesită ridicarea nivelului de calificare a lucrătorilor, 

perfecţionarea echipamentelor tehnice de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie, a activităţii de 

administrare, de gestiune şi conducere, stimulare materială, creşterea productivităţii etc. 

 

Metode de reducere a costurilor 

Costurile de productie sunt influenţate factori interni, dependenţi de activitatea 

producătorului, şi de factori externi, independenţi de activitatea acestuia. Printre factorii externi 

care influentează costurile sunt: preţurile de cumpărare ale factorilor de producţie si preţurile 

vânzare ale mărfurilor. 

Activitatea producătorului trebuie să se concentreze asupra următoarelor căi de 

reducere a costurilor: 

 reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil şi apă 

 cresterea productivitatii muncii 

 folosirea deplină a capacităţilor de producţie şi a spaţiilor de producţie 

 retehnologizare 

 dimensionarea optimă a cheltuielilor de dezvoltare 
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 reducerea costurilor calităţii 

 reducerea costului prin proiectare (design) 

 renegocierea contractelor cu furnizorii si distribuitorii 

 reducerea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti 

 micşorarea preţurilor de desfacere 

 dimensionarea optimă a cheltuielilor cu reclama 
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Recrutarea si mentinerea personalului 

Pentru fiecare post sau activitate se va elabora "descrierea postului" (sau a activităţii), 

care să cuprindă precizarea sarcinilor ce trebuie îndeplinite, a responsabilităţilor, a condiţiilor de 

muncă, precum şi a relaţiilor dintre activitatea respectivă şi restul activităţilor din cadrul 

întreprinderii. 

După ce se elaborează descrierea postului se trece la stabilirea calităţilor personale, a 

calificării şi experienţei necesare desfăşurării activităţii respective, acestea constituind de fapt 

"specificaţiile postului" (sau cerinţele activităţii) şi reprezintă baza recrutării şi selectării noilor 

angajaţi. 

În întreprinderile mici şi mijlocii este necesar ca descrierea postului să fie flexibilă pentru 

a oferi întreprinzătorului mai multă libertate în atribuirea sarcinilor la angajaţii de care dispune. 

În acest sens este bine să se analizeze calificările care se intenţionează a se pretinde angajaţilor, 

în sensul de a nu fi exagerate, întrucât în acest caz managerul trebuie să plătească salarii mai 

mari. 

Cele mai adecvate surse pentru recrutarea angajaţilor din întreprinderile mici şi mijlocii 

pot fi: 

 Surse interne, adică asigurarea necesarului de personal pentru anumite activităţi folosind 

angajaţii actuali ai întreprinderii, aceasta contribuind la creşterea motivaţiei angajaţilor 

care îşi dau seama că au şansa de a promova în cadrul aceleiaşi întreprinderi. Sursele 

interne sunt mai puţin costisitoare şi mult mai eficiente, întrucât rezultatele în muncă ale 

persoanelor respective au fost observate şi evaluate de-a lungul unei perioade de timp 

anterioare, ceea ce conferă stabilitateîntreprinderii. Acoperirea necesarului de personal 

folosind surse interne se poate face prin: 

o reciclare, adică un angajat care în prezent nu mai este capabil să-şi îndeplinească 

sarcinile care îi revin (pentru că a crescut complexitatea acestora) este trimis la un 

curs de pregătire pentru a-şi actualiza cunoştinţele şi a-l face corespunzător 

cerinţelor; 

o transfer, adică un angajat este mutat dintr-o subunitate (sau compartiment) în alta 

fără ca prin aceasta să i se schimbe neapărat funcţia sau salariul; 

o promovare, adică un angajat este mutat într-o poziţie ierarhică mai mare, ceea ce 

presupune în mod frecvent responsabilităţi mai mari, o funcţie mai mare şi un salariu 

mai mare. 

 Surse externe la care se apelează pe măsură ce întreprinderea îşi lărgeşte  activitatea şi 

are nevoie de un personal suplimentar sau în situaţia în care sunt necesare calificări noi, 

diferite de cele aleangajaţilor actuali. Aceste surse constau în: 
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o foştii angajaţi, care reprezintă o sursă potenţială de muncitori calificaţi, în sensul că 

dacă un muncitor a plecat din întreprindere din proprie iniţiativă pentru că a avut un 

motiv întemeiat, poate solicita ulterior reangajarea; 

o prietenii şi rudele actualilor angajaţi; 

o solicitări de angajare primite din partea unor persoane; 

o atragerea unor angajaţi de la alte întreprinderi, chiar şi de la concurenţi, întrucât în 

anumite domenii de activitate (de exemplu în comerţ) persoanele sunt dispuse să-şi 

schimbe frecvent locurile de muncă; 

o atragerea unor persoane cu calificare mare care sunt absolvenţi recenţi ai facultăţilor 

sau fac parte din anumite organizaţii profesionale; 

o angajarea unor pensionari pentru a presta o jumătate de normă sau o normă 

întreagă. 

o angajaţii sezonieri sau cu jumătate de normă care conferă mai multă flexibilitate 

întreprinderii şi constituie o modalitate de a reduce costurile privind angajarea. 

o studenţi care să presteze o norma partial în cadrul întreprinderii, 

 
Selecţia personalului este procesul prin care se stabileşte dacă un candidat are calităţile 

personale necesare săsatisfacă specificaţiile postului respectiv. 

Niciodată nu poate fi găsit un angajat "perfect", care să aibă toate calităţile necesare 

activităţilor care urmează a fi prestate. De aceea managerul unei întreprinderi mici sau mijlocii 

trebuie să găsească persoane ale căror aptitudini şi calificări le completează armonios pe cele ale 

angajaţilor actuali. 

În selecţia personalului trebuie să se aibă în vedere faptul că realizările anterioare ale 

candidaţilor constituie o bază pentru performanţele viitoare ale acestora. Cantitatea de 

informaţie care trebuie colectată despre fiecare candidat depinde de natura posturilor. 

Procesul de selecţie a personalului se poate derula în următoarele etape: 

1. Completarea de către candidat a formularelor-tip pentru cererea de angajare. Prin 

aceasta se obţin informaţii generale asupra candidatului privind: datele personale, 

pregătirea profesională, experienţa în muncă (locurile de muncă avute, funcţiile 

deţinute, motivele părăsirii locurilor de muncă anterioare), persoanele care pot da 

recomandări (relaţii) asupra candidatului. 

2. Interviul preliminar al candidatului care dă posibilitatea managerului să-şi facă o 

imagine generală asupra pregătirii, personalităţii şi cunoştinţelor candidatului 

referitoare la munca ce urmează a fi prestată. Foarte mulţi candidaţi sunt eliminaţi încă 

din această etapă pentru că nu corespund sub aspectul pregătirii sau experienţei. 
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3. Testarea care urmăreşte verificarea inteligenţei, aptitudinilor, capacităţii de muncă şi 

de performanţă ale candidatului, pentru a vedea în ce măsură acesta se poate adapta la 

noile sarcini de muncă. 

4. Consultarea persoanelor care pot da informaţii sau recomandări referitoare la 

candidaţi. Dacă respectivul candidat are sau a avut anterior un loc de muncă, atunci cu 

permisiunea acestuia se poate consulta managerul de la întreprinderea respectivă 

asupra rezultatelor şi comportamentului în muncă a candidatului. 

5. Interviul de selecţie prin care managerul urmăreşte să cunoască în detaliu candidatul. 

Eficienţa interviului depinde de abilitatea celui care îl conduce. Dar un manager îşi 

poate îmbunătăţi aptitudinile de a conduce un interviu dacă are în vedere următoarele 

recomandări: 

a. întrebările care urmează a fi puse să fie fixate (sau cel puţin schiţate) în prealabil; 

b. să acorde întreaga atenţie candidatului; 

c. atmosfera să fie calmă; 

d. candidatul trebuie ascultat cu atenţie, fără a se face evaluarea verbală a afirmaţiilor 

acestuia; 

e. nivelul discuţiei trebuie adaptat candidatului; 

f. să fie urmărite cu atenţie modul de exprimare şi manierele candidatului, 

vestimentaţia acestuia, dacă acestea sunt importante pentru munca ce urmează a fi 

prestată. 

6. Examenul medical prin care se constată dacă starea sănătăţii candidatului este adecvată 

muncii pe care el urmează să o presteze şi se previne contaminarea celorlalţi angajaţi. 

7. Stabilirea ofertei de muncă, ce se referă la faptul că unui candidat care a trecut cu 

success prin toate etapele anterioare i se prezintă postul de muncă, condiţiile de muncă 

şi nivelul salariului. 

 

Candidaţii care sunt consideraţi respinşi trebuie anunţaţi despre aceasta într-o manieră 

politicoasă şi în timp util. Complexitatea desfăşurării procesului de selecţie depinde de natura 

posturilor. 

Mai jos sunt câteva metode eficiente pe care angajatorii le folosesc pentru a-i păstra pe 

angajați fericiți și implicați în organizație, în loc să caute oportunități de angajare în altă parte. 

 Training - Trainingul le întărește angajaților sentimentul că sunt prețuiți (Wingfield, 

2009). Prin training, angajatorii îi ajută pe angajați să-și atingă obiectivele și se asigură că 

înțeleg foarte bine care sunt cerințele locului de muncă (Maul, 2008). 
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 Mentoratul - Un program de mentorat integrat cu un sistem de feedback orientat către 

obiective furnizează un mecanism structurat pentru dezvoltarea relațiilor puternice în 

interiorul unei organizații și este o fundație solidă pentru retenția și dezvoltarea 

angajaților (Wingfield). Într-un program de mentorat, o organizație pune împreună o 

persoană mai experimentată sau mai cunoscătoare într-o anumită disciplină să ajute, să 

ghideze o altă persoană mai puțin experimentată într-un domeniu asemănător: ucenic, 

discipol cu scopul de a dezvolta anumite competențe, de a oferi feedback legat de 

performanță și de a alcătui un plan individualizat de dezvoltare în carieră (Goldenson, 

2007). 

 Cultura pozitivă - Ar fi de dorit ca o companie să stabilească o serie de valori ca bază a 

culturii organizaționale, cum ar fi onestitatea, excelența, atitudinea, respectul și lucrul în 

echipă (IOMA, 2008). O companie care creează cultura potrivită va avea un avantaj 

atunci când vine vorba despre atragerea și păstrarea angajaților buni (Main). 

 Comunicarea credibilă - Indiferent de mărimea companiei, comunicarea este elementul 

central în construirea și menținerea credibilității. Mulți angajatori ajută la îmbunătățirea 

comunicării printr-un consiliu consultativ al personalului (sau printr-un grup similar) care 

solicită și/sau primește opiniile și sugestiile angajaților și le trimite mai departe către 

managementul superior (IOMA). Este, de asemenea, important pentru angajați să știe că 

angajatorul chiar îi ascultă și răspunde (sau cel puțin recunoaște importanța) cererilor 

adresate. 

 Compensații și beneficii ca formă de apreciere - Oferind diverse beneficii precum salarii 

competitive, planuri de prime și de participare la profit, planuri de pensii și sănătate, 

timp liber plătit și rambursarea taxelor de studiu, transmiteți un mesaj puternic 

angajaților cu privire la importanța lor în cadrul organizației. Recompensele acordate 

angajaților trebuie să fie semnificative pentru a avea un impact asupra percepției 

angajaților despre organizație și, prin urmare, să aibă o influență semnificativă asupra 

retenției. Mai mult decât atât, în cazul în care o organizație promite o recompensă, acea 

promisiune trebuie să se îndeplinească. Țineți-vă de cuvânt. (Gberevbie, 2008). 

 Recomandările din interior - Recomandările venite din partea actualilor angajați ar putea 

ajuta la minimizarea confuziilor privind așteptările legate de locul de muncă. Angajații 

actuali pot descrie realist mediul de lucru și ce presupune ocuparea unei poziții în cadrul 

organizației, persoanei pe care el/ea o recomandă. 

 Coaching/feedback - Este important pentru companii să le ofere feedback și coaching 

angajaților, pentru ca eforturile acestora să rămână aliniate cu obiectivele companiei și 
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să fie pe măsura așteptărilor. În primele săptămâni ale unui angajat la un nou loc de 

muncă, angajatorul trebuie să ofere feedback intensiv. De asemenea, angajatorii ar 

trebui să ofere feedback formal și informal angajaților pe întregul parcurs al anului 

(Branham). 

 Oportunități de dezvoltare - E recomandabil ca organizația să ofere workshop-uri, 

software-uri sau alte instrumente pentru a-i ajuta pe angajați să se cunoască mai bine și 

să înțeleagă ce își doresc de la carierele lor și să îi susțină în eforturile lor de stabilire a 

propriilor obiective (Branham). Este important să le oferiți provocări adecvate poziției 

lor, care se le extindă cunoștințele în domeniul în care activează (Levoy, 2007). Potrivit 

Right Management, este mult mai probabil ca angajații să rămână implicați la locul de 

muncă și să manifeste un angajament sporit față de o organizație care face investiții în ei 

și în dezvoltarea carierei lor. 

 Angajații prețuiți și apreciați - Angajații vor face eforturi suplimentare dacă se simt 

responsabili pentru rezultatele muncii lor, dacă au sentimentul că ceea ce fac merită, 

dacă simt că abilitățile lor sunt utile la locul de muncă și primesc recunoaștere pentru 

contribuția lor (Levoy). Este recomandabil ca angajații să fie răsplătiți semnificativ pentru 

a fi motivați să performeze și mai mult. Oferirea plăților în numerar ar putea fi utilizată 

pentru recunoaștere imediată. Aceste recompense pot avea o putere motivațională 

incredibilă, în special atunci când sunt oferite imediat după o realizare. Este important ca 

angajatorii să spună „mulțumesc” angajaților pentru eforturile lor și să găsească 

modalități diferite pentru a le recunoaște meritele. Chiar și ceva simplu, precum invitația 

la o masă de prânz, poate să îi facă pe angajați să se simtă apreciați. Organizați întâlniri și 

sondaje de opinie care să le permită angajaților să își împărtășească opiniile (Branham). 

Majoritatea membrilor echipei vor lucra din greu pentru punerea în aplicare a unei 

decizii la care și-au adus contribuția. 

 Reduceți stresul cauzat de surmenaj și creați un echilibru între muncă și viața personală 

Adoptați conceptul Hop On / Hop Off în organizație (Doru Dima, Conferința Profiles 

International 2015). Este important să corelați beneficiile echilibrului între muncă şi viață 

personală cu nevoile angajaților. Acest lucru se poate realiza prin implementarea unor 

programe mai puțin tradiționale de lucru (săptămâni de lucru comprimate, lucrul la 

distanță și program flexibil) sau vacanțe suplimentare. Atunci când echilibrul dintre 

muncă și viața personală este structurat în mod corespunzător, atât angajatul, și cât și 

angajatorul vor avea de câștigat. De exemplu, angajatorul va avea parte de mai multă 

productivitate la locul de muncă, deoarece angajații vor fi mai puțin stresați, mai sănătoși 

și, astfel, mai productivi (Wingfield). Incurajarea angajaților să își stabilească obiective 
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pentru a obține echilibrul între muncă şi viață personală, cum ar fi să petreacă mai mult 

timp cu copiii lor, comunică faptul că dumneavoastră chiar vă doriți ca ei să aibă o viață 

în afara serviciului și să ajungă la un echilibru sănătos între muncă şi viața personală. 

Lăsați-i pe angajați să-și ia liber chiar jumătate de an dacă acest lucru le va crește 

productivitatea când se întorc la locul de muncă. 

 Stimulați și încurajați încrederea în lideri - Dezvoltați relații puternice cu angajații încă la 

început pentru a construi încredere (Stolz, 2008). Demonstrați-le că managementul 

superior este competent și că organizația va fi de succes. Un angajator trebuie să fie 

capabil să inspire încredere și să ia decizii care să o consolideze. Un angajator nu poate 

spune un lucru și să facă altceva. De exemplu, un angajator nu poate să pună accentul pe 

calitate, ca mai apoi să pună presiune pe angajați să lucreze mai mult, în mai puțin timp. 

În plus, angajatorii trebuie să inspire și să motiveze prin adoptarea de politici care 

dovedesc că au încredere în angajați, cum ar fi renunțarea la stilul autoritar de 

management (Branham). Angajații trebuie să se simtă apreciați și prețuiți, vor să li se 

acorde feedback, precum și oportunități de dezvoltare, să le fie oferite opțiuni pentru a 

atinge un echilibru muncă–viață personală și să aibă încredere în liderii lor (Branham). 

Toate aceste strategii de retenție sunt benefice atunci când un angajator vrea să-și 

păstreze angajații și să mențină costurile fluctuației de personal scăzute. Pe de altă parte, 

întrebarea dacă să angajăm un om nou sau să investim în angajații actuali va persista 

întotdeauna, iar răspunsul va depinde de situația specifică a fiecărui job, companie, 

sarcini, nevoi sau activități. 
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MARKETING 
Strategii de marketing 

 

Marketingul reprezintă funcţia afacerii responsabilă de piaţă şi de satisfacerea cerinţelor 

consumatorilor, pornind de la cunoaşterea pieţei şi gestionarea activităţii firmei vizând piaţa. 

 Funcţiile operaţionale ale marketingului sunt legate de activităţile specifice ale 

marketingului, care îl diferenţiază de alte funcţii ale afacerii, cum ar fi cea de producţie, 

financiar contabilă, de personal (resurse umane), comercială. Ele includ: 

o cercetarea pieţei şi a cerinţelor consumatorilor; 

o formarea gamei de produse ale firmei; 

o stabilirea preţurilor şi a rabaturilor; 

o formarea reţelei de distribuţie a produselor; 

o gestionarea stocurilor de produse; 

o livrarea produselor către clienţi şi încasarea plăţilor; 

o promovarea firmei şi a ofertei ei (publicitate, promoţii, participare la expoziţii, 

o merchandising, relaţii publice). 

 

 Funcţiile manageriale legate de conducerea marketingului, sunt, în linii mari, aceleaşi 

pentru toate compartimentele funcţionale din firmă, având în vedere că managementul 

este indispensabil pentru oricare dintre ele. Funcţiile manageriale includ analiza, 

planificarea, implementarea şi controlul planurilor şi al programelor de marketing. 

 

 Principiile marketingului 

o primordialitatea consumatorului (marketingul relaţional); 

o abordarea pieţei pe bază de segmente (marketingul diferenţiat); 

o corelarea componentelor ofertei (mixul de marketing şi marketingul integrat); 

o corelarea obiectivelor pe termen lung şi scurt (marketingul strategic); 

o inovarea continuă pentru a oferi noi soluţii la problemele consumatorilor (marketingul 

inovaţional); 

o abordarea etică a activităţilor firmei care afectează domenii de ordin public, social, 

ecologic, personal etc. (marketingul social-etic); 

o aplicarea principiului relaţiei „vânzător-client” în interiorul firmei (marketingul intern). 



53 

 

 

 

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA 
MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Principalele obiective de ordin calitativ şi cantitativ întâlnite în afaceri sunt următoarele: 

 de ordin cantitativ: 

o creşterea cifrei de afaceri; 

o menţinerea şi sporirea cotei de piaţă; 

o sporirea profitului şi a rentabilităţii; 

o creşterea investiţiilor în inovare; 

 de ordin calitativ: 

o imaginea favorabilă în rândul consumatorilor (a mărcii sau a firmei); 

o gradul de cunoaştere a produselor întreprinderii; 

o gradul de satisfacere a clientului; 

o fidelizarea clienţilor. 
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Necesitatea utilizarii TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor) in derularea 

unei afaceri 

 

Infrastructura TIC de bază, cum ar fi reţelele simple de calculatoare şi accesul la internet, a 

devenit o comoditate pentru majoritatea intreprinderilor din toate sectoarele. Aceste tehnologii 

au devenit atat de uzuale incat ele sunt acum esenţiale in afaceri. 

In schimb, infrastructurile şi serviciile avansate de informaţii au un rol critic in economia de 

maine, mult mai important decat cel al sistemelor şi al tehnologiei in sine: acestea permit şi 

declanşează noi căi de administrare a relaţiilor de afaceri şi noi modele pentru afaceri in economia 

digitală in dezvoltare. In timp de companiile mari sunt bine plasate pentru a prelua şi dezvolta 

aceste modele, companiile mai mici trebuie fie să urmeze exemplul, fie să rişte să fie excluse din 

lanţurile de aprovizionare. 

TIC şi activităţile economice electronice sunt motoarele cheie in dezvoltarea unui lanţ de 

valori al companiei: achiziţia, producţia, marketingul,vanzările şi distribuţia. 

Studiile arată că există incă mult loc pentru imbunătăţiri, deoarece multe companii 

consideră că furnizorii şi clienţii lor nu sunt pregătiţi pentru activităţile economice electronice. 

Acesta este in general motivul principalpentru care activităţile economice electronice nu sunt 

folosite mai intens. Comisia Europeana şi statele membre pot lansa sau fortifica proiecte pentru 

facilitarea activităţilor economice electronice in lanţuri de aprovizionareale industriei, poate prin 

acordarea unei atenţii speciale acelor industrii furnizoare saucliente care sunt in sine clienţi 

importanţi, dar care au niveluri scăzute de aplicare a activităţilor economice electronice. 
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DEZVOLTARE DURABILA SI INOVARE 
SOCIALA IN ANTREPRENORIAT 

 

Ce inseamna si ce avantaje aduc dezvoltarea durabila, inovarea sociala si 

responsabilitatea sociala 
 

Mutaţiile intervenite în economia şi societatea contemporană au dus la afirmarea 

conceptului de responsabilitate sociala în activitatea firmelor. Aceste mutaţii sunt legate, în 

principal de evoluţia calitativă a nevoilor umane, afirmarea importanţei opiniei publice în 

modelarea comportamentului corporaţiilor, necesitatea protejării mediului înconjurător. În acest 

context, noi concepte au apărut şi au câştigat tot mai mult teren – dezvoltarea durabilă, inovarea 

si responsabilitatea socială a companiilor. 

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, 

fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.

 Dezvoltarea durabila se deruleaza pe fondul unor principii majore ce o caracterizeaza: 

1. Preocuparea pentru echitate si corectitudine intre tari si intre generatii 

2. Viziunea de lunga durata asupra procesului dezvoltarii; 

3. Gandirea sistemica, interconexiunea sistemica intre economie, societate si mediu.  

Dezvoltarea durabila are, in linii mari, urmatoarele obiective: 

1. Protecţia mediului prin măsuri care să permita disocierea creşterii economice de impactul 

negativ asupra mediului 

2. Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii 

culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel 

3. Prosperitatea economica prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii pentru 

asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine 

plătite 

În literatura română, responsabilitatea socială este definită ca fiind: ”ansamblul obligaţiilor 

organizaţiei faţă de grupurile din societate, altele decât cele care au interese în intreprinderea 

respectivă”. În cadrul organizaţiilor, aplicarea responsabilităţii sociale vizează probleme cum ar fi: 

recrutarea nediscriminatorie, motivarea personalului, încurajarea unui proces de învăţare 

continuă, au ca rezultat atragerea şi menţinerea unui personal competent, condiţie cheie pentru 

dezvoltarea economică durabilă a organizaţiilor. În acelaşi timp, firmele trebuie să se preocupe de 

protejarea sănătăţii angajaţilor şi de creşterea nivelului de securitate a muncii. 

Un exemplu de masuri care imbina dezvoltarea durabila cu responsabilitatea sociala este 
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reducerea consumului de resurse naturale precum şi reducerea emisiilor poluante şi a deşeurilor. 

Aceste reduceri au efecte pozitive atât pentru firme, cât şi pentru societate în ansamblu. Astfel, 

organizaţiile au de câştigat de pe urma reducerii costurilor energetice, a cheltuielilor legate de 

depozitarea şi conservarea deşeurilor, în timp ce comunităţile în care aceştia îşi desfăşoară 

activitatea beneficiază de un mediu mai sănătos. 

Deoarece orice intreprindere îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei comunităţi, relaţia de 

intercondiţionare este evidentă. Firmele depind de stabilitate si prosperitatea respectivelor 

comunităţi din cadrul cărora îşi recrutează resursa umană necesară în acelaşi timp oferind 

comunităţii locuri de muncă şi resurse băneşti (salarii,taxe, impozite). De asemenea, de cele mai 

multe ori clientii firmelor sunt membrii comunitatii in care aceasta isi desfasoara activitatea, iar 

nivelul lor de trai, puterea de cumparare este esentiala pentru profitul firmei. 

Din perspectiva responsabilităţii sociale, intreprinderile trebuie să ofere consumatorilor 

acele produse şi servicii cerute de către aceştia, într-o manieră eficientă, etică şi cu respectarea 

mediului înconjurător. Un exemplu în acest sens îl reprezintă respectarea principiului realizării 

unor produse şi servicii de care pot beneficia inclusiv persoanele cu handicap. 

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine 

abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu 

scopul îmbunătățirii serviciilor. 

In Romania, prin a sprijini o firma/actionarul unei firme se intelege a-i da bani (rambursabili 

sau nu) sau produse/servicii mai ieftine sau gratuite.Sprijinul comunitatii prin aprecierea reala a 

firmei (pelanga bunurile/serviciile pe care le ofera) si reversul (preocuparea firmelor fata de 

nevoile comunitatii altfel decat prin simpla vanzare de produse) sunt aproape inexistente ca si 

concepte. 

Comisia Europeana promoveaza conceptul definit astfel: „inovari sociale inseamna inovari 

care au un caracter social atat din punctul de vedere al scopurilor urmarite, cat si al mijloacelor 

folosite, in special inovari referitoare la dezvoltarea si aplicarea de noi idei (privind produse, servicii 

si modele) care raspund unornevoi sociale si, in acelasi timp, creeaza noirelatii sau colaborari 

sociale, fiind benefice pentru societate si stimuland capacitatea de a actiona a societatii”. Definitia 

este atat de exhaustiva incat mai mult incurca decat ajuta pe cineva care nu a studiat fenomenul in 

tari dezvoltate. Mai simplu, gradinitele au aparut inaintea conceptului de inovare sociala, dar sunt 

aplicatia perfecta a definitiei. 

Cum poate insa o firma care nu e gradinita, spital privat, scoala privata, sa se incadreze in 

acest concept? Simplu: intreprinderea/firma, de cele mai multe ori, a aparut ca o nevoie a pietei, a 

oamenilor care formeaza aceasta piata, iar a ramane alaturi de oameni si a raspunde nevoilor lor 

poate aduce profit. 

In Romania prin a raspunde nevoii pietei se intelege a-ti face publicitate – a distribui mesaje 
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despre cat de performant este produsul/serviciul tau si, eventual, cat de ieftin.  Ce faci cand 

firma concurenta are un produs similar, la un pret similar? Singurul lucru care poate face diferenta 

este apropierea de clienti, potentiali clienti, castigarea increderii in oamenii care compun firma. O 

alta forma, putin intalnita la noi, este de a-ti “deschide” afacerea catre comunitate, a castiga 

increderea oamenilor aratand cum produci, a te implica pe cat posibil in problemele care ii 

preocupa. De exemplu o firma de cosmetice poate posta pe site-ul propriu cursuri de machiaj, 

poate posta articole despre efectele negative ale produselor cosmetice contrafacute, informatii 

despre sanatatea pielii etc. 

Un aspect care poate face diferenta intre intreprinderea dvs. si concurenta este apropierea 

de client, potentiali client, castigarea increderii in oamenii care compun firma, reversul fiind 

sprijinul comunitatii prin aprecierea reala a firmei. 
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Ce presupun principiile „poluatorul plateste” si „individul trebuie sa sustina 

comunitatea” 
 

Principiul poluatorul plateste, consacrat de Legea ocrotirii mediului in art.3 lit.d, se 

regaseste intr-o serie de acte internationale, printre care vom mentiona Declaratia de la Rio 

(principiul nr.16), potrivit careia “autoritatile nationale trebuie sa depuna eforturi pentru 

promovarea internalizarii costurilor protectiei mediului si pentru utilizarea unor instrumente 

economice, tinand cont de ideea ca poluatorul este cel care trebuie, in principiu, sa-si asume 

costul poluarii, avand in vedere interesul publicului si fara a altera jocul comertului international si 

al investitiilor. 

Astfel cum, pe buna dreptate, scrie prof. Michel Prieur acest principiu ridica probleme 

economice si juridice complicate si, am adauga, politice si stiintifice. 

In sens larg, principiul are in vedere sa se impute poluatorului costul social al poluarii pe 

care el o genereaza, ceea ce presupune toate efectele unei poluari nu numai asupra bunurilor si 

persoanelor ci si asupra naturii insasi. 

Intr-o acceptiune mai restransa principiul poluatorul plateste are in vedere obligarea 

poluatorului de a suporta cheltuielile luptei impotriva poluarii; este, asadar, pe planul relatiilor 

specifice, o “internalizare” partiala, care ingaduie impunerea unor taxe sau redevente, de 

depoluare, poluatorilor, spre a nu obliga colectivitatea in ansamblu sa suporte costurile depoluarii. 

Intelegerea exacta a continutului principiului in discutie presupune o precizare; anume ca 

intr-un asemenea sistem de organizare acordarea, de catre stat, a unor subventii care sa-i ajute pe 

poluatori sa finanteze investitiile antipoluare este contrara principiului poluatorul plateste. 

Participarea comunitatilor locale si a populatiilor autohtone la prezervarea sau la gestiunea 

rationala a resurselor mediului, astfel cum este afirmata de “Principiul 22” al Declaratiei de la Rio 

este conditionata de recunoasterea identitatii, culturii si intereselor lor de catre state; acestea 

trebuie, de altfel, sa acorde comunitatilor si populatiilor respective intregul sprijin necesar spre a 

face eficienta participarea la realizarea unei dezvoltari durabile. 

In ordinea practica ni se pare, insa, de un interes exceptional pentru aplicarea principiului 

participarii si informarii, reglementarea, prin Legea nr.137/1995 cu modificarile si completarile 

ulterioare, a procedurii de evaluare a impactului activitatilor economice si sociale asupra mediului; 

intre etapele acestei proceduri se numara aducerea la cunostinta si dezbaterea publica a 

raportului privind studiul de impact asupra mediului, precum si consemnarea observatiilor si a 

concluziilor rezultate, iar procedura de autorizare este publica. Mediatizarea proiectelor si 

activitatilor pentru care se cere aviz, acord si/sau autorizatie de mediu si a studiilor de impact, 

precum si dezbaterea publica se asigura de catre autoritatea competenta pentru protectia 
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mediului.  

Cu referire la reglementarea, cuprinsa in legea - cadru, privind protectia asezarilor umane, 

aceasta prevede ca: “autoritatile pentru protectia mediului si consiliile locale vor initia actiuni de 

informare si participare, prin dezbatere publica, privind programele de dezvoltare urbanistica si 

gospodarie comunala, asupra importantei masurilor destinate protectiei mediului si asezarilor 

umane, discutandu-se din ce in ce mai mult despre un „mediu urban” echivalent cu notiunea de 

mediu. 
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PLANUL DE AFACERI 
Previziuni financiare privind infiintarea/dezvoltarea unei intreprinderi 

 

Etapele de urmat pentru pregătirea unei analize financiare: 

1. Sistematizaţi informaţii privind cele trei tipuri de operaţiuni financiare ale firmei: vânzări, 

cheltuieli de capital (investiţii) şi cheltuieli de exploatare. 

2. Identificaţi modul în care cele trei tipuri de operaţii sunt corelate şi se reflectă în 

principalele rapoarte financiare ale firmei. 

3. Înainte de a realiza analiza vânzărilor şi costurilor, asiguraţi-vă că dispuneţi de informaţii 

concrete şi că întelegeţi presupusele corelaţii contabile. 

Etapele unei previziuni financiare corecte: 

1. Proiectaţi veniturile din vânzări - aceasta este cea mai importanta etapă. Ea se bazează pe 

analiza de piaţă efectuată anterior. Mai întâi, se previzionează volumul vânzărilor 

cantitativ, apoi aceste cantităţi sunt înmulţite cu preţul de vânzare pentru a transforma 

volumul în valoarea veniturilor brute. Apoi, sunt scăzute toate cheltuielile legate de aceste 

vânzări (materii prime, materiale, transporturi) pentru a determina profitul brut. 

2. Identificaţi cheltuielile de capital necesare. Aceste cheltuieli depind, în mod strict, de 

mărimea activelor imobilizate pe care firma intenţionează să le procure sau să le creeze pe 

parcursul unui exerciţiu, în concordanţă cu strategia sa de dezvoltare. 

3. Analizaţi cheltuielile de exploatare - cheltuieli legate de activitatea curentă. 

 
O dificultate suplimentară poate să apară când se constată o nevoie de finanţare prea 

mare, în acest caz impunându-se ajustarea veniturilor previzionate pornind de la ipoteza că 

volumul vânzărilor previzionate anterioar a fost subestimat. De aceea, înainte de a trece la 

previziunile financiare trebuie verificata strategia şi planul de marketing. 

Sinteza etapelor de urmat pentru determinarea profitului: 

1. Precizaţi tendinţele economice generale care vor afecta în viitorul apropiat activitatea 

firmei. 

2. Precizaţi modul concret în care aceste tendinţe vor afecta fiecare activitate sau produs al 

firmei. 

3. Analizaţi tendinţele generale de evoluţie ale presupuselor produse şi pieţe ale firmei. 

4. Specificaţi modul în care strategia şi planurile firmei vor afecta cererea pentru produsele 

acesteia. 
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5. Folosiţi concluziile etapelor 1-4 pentru a previziona volumul şi vânzările firmei. 

6. Determinaţi costurile legate de aceste vânzări. 

7. Determinaţi profitul brut (vânzări-costul vânzărilor). 
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Elaborarea unui plan de afaceri 

 

Fără un plan de afaceri este ca şi cum ai intra într-un război fără o strategie! – cam asta 

reprezintă pe scurt importanţa unui plan de afaceri pentru o firmă la început de drum. 

8 firme din 10 care pornesc la drum fără un plan de afaceri concret şi bine stabilit ajung la 

faliment, sau dacă nu la faliment, ajung la stagiul în care nu mai ştiu ce să facă ca să se dezvolte şi să 

atragă clienţi. 

Planul de afaceri e un fel de biblie pentru un business, numai că în cazul acesta tu eşti 

responsabil să-l realizezi la început pentru că nimeni nu o să-l facă pentru tine. De ce biblie? Pentru 

că în biblie se află ce e bine şi ce nu e bine să facem în vieţile noastre şi cum să facem, după care noi 

trebuie să luam decizii pe drumul pe care-l urmăm. La fel este şi scopul unui plan de afaceri: te va 

ajuta să înţelegi ce este bine să faci, cum să faci pentru ca la final să obţii ce ţi-ai propus. 

De ce să-ţi faci un plan de afaceri la început? 

1. Este singurul document care te va ajuta să înţelegi mai bine cum să-ţi începi afacerea, cum 

să ţi-o finanţezi şi cum să-ţi atragi clienţii potriviţi. 

2. Este singurul document care te va ajuta să-ţi analizezi concurenţe şi să înţelegi modul prin 

care te diferenţiezi faţă de aceştia. 

3. Este singurul document care îţi oferă o perspectivă de ansambul pragmatică asupra 

viziunii tale. 

 
Când trebuie să faci un plan de afaceri? 

1. Atunci când vrei să-ţi înfiinţezi o nouă firmă; 

2. Atunci când vrei să lansezi o nouă divizie în cadrul companiei sau noi produse; 

3. Atunci când vrei să obţii un credit bancar, 

4. Atunci când vrei să obţii un fond nerambursabil european. 

 
Pentru cine faci un plan de afaceri? 

1. Pentru potenţiali investitori 

2. Pentru bănci 

3. Pentru fonduri nerambursabile 

4. pentru TINE! 
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Pe scurt, ce trebuie să conţină un plan de afaceri? 

 Date despre tine, administratorul firmei (daca nu esti tu), partenerii tai de afaceri - In functie 

de formatul planului de afaceri (daca acesta este standard sau nu) trebuie sa iti dai cel putin 

datele de identificare cerute. Daca nu ai un format standard - Prezintă-te puţin pe tine, oferă 

câteva detalii despre tine şi detaliază motivele pentru care tu eşti o persoană potrivită 

pentru a deschide un start-up în domeniul dorit. Vorbeşte despre idealurile tale şi despre 

motivul pentru care tu îţi doreşti foarte mult să pui în practică această idee de afacere. In 

formatul planului de afaceri al proiectului MIRSES completeaza datele de identificare in 

tabelele de la capitolul I – Date generale, iar despre idealuri si de ce esti persoana potrivita 

poti sa scrii, daca vrei la capitolul III.9 – Justificarea necesitatii finantarii proiectului. 

 Date despre firma – activitati principale, coduri CAEN, forma de organizare, natura 

capitalului social, sediu, puncte de lucru. Mai tarziu, in cuprinsul planului de afaceri vei 

dezvolta datele prezentate sumar. De pilda in Analiza de piata vei detalia daca locatia te 

poate ajuta sau nu in dezvoltarea afacerii – este locatia un punct forte pentru implementarea 

ideii tale de afacere, este o afacere ce se bazeaza pe locatie sau poate fi implementata de 

oriunde pentru ca se manifesta la nivel online? In formatul planului de afaceri al proiectului 

MIRSES aceste date se prezinta scurt si sintetic. 

 Obiective, indicatori, rezultate - De obicei, formatele planurilor de afaceri cuprind ori 

obiective, ori indicatori, ori rezultate, cerinta fiind sa definesti ce urmareste afacerea din 

punct de vedere numeric (cifra de afaceri, numar de angajati etc.). In formatul planului de 

afaceri al proiectului MIRSES se regasesc atat obiective, indicatori cat si obiective. Astfel, 

obiectivele sunt cele definite in ghid pentru apel precum si temele secundare/orizontale ale 

Programului Operational Capital Uman. Modul in care veti realiza aceste obiective se 

detaliaza in capitolul III Prezentarea proiectului. Indicatorii sunt cifrele cheie ale afacerii dvs – 

cifra de afaceri, profit, numar de  salariati. Rezultatele sunt cifrele de parcurs pe care le 

atingeti – de pilda x spatii de lucru amenajate, x contracte de achzitie etc. Rezultatele trebuie 

sa fie in concordanta cu activitatile pe care le detaliati in capitolul III Prezentarea proiectului. 

 Descrierea in rezumat a planului de afaceri - Pe scurt, descrie fiecare serviciu şi produs în 

parte şi motivele pentru care l-ai ales şi pentru care acesta va aduce un plus de valoare 

potenţialilor tăi clienţi. Descrie pe scurt cum se realizeaza serviciul/produsul, tehnologia 

folosita. Descrieti pe scurt piata, furnizorii, concurenta. Fiecare informatie de aici va fi 

detaliata ulterior, asa ca nu te intinde prea mult ilustreaza pe scurt si cat mai convingator, da 

notiunile cheie care sa-l faca pe cititorul planului de afaceri dornic sa afle mai multe. 

 Analiza de piata - Analiza pieţei (market research) este un punct foarte important dintr-un 
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plan de afaceri care să te ajute la realizarea strategiei de lansare a start-up-ului. Analiza 

pieţei trebuie sa cuprinda cel putin: 

o Analiza concurenţială. Obiectivul acestei analize este de a indentifica punctele forte şi 

punctele slabe ale competitorilor din industria aleasă, informaţii care te vor ajuta să-ţi 

realizezi planul de comunicare/promovare, modelul de vânzare al produselor, cât şi 

modul în care îţi poţi creşte calitatea  produselor/serviciilor pentru a oferi mai multă 

valoare. Explica in ce mod/prin ce se diferentiaza produsul/serviciul tau de cel al 

concurentei. Daca nu se diferentiaza prin nimic explica de ce crezi ca cererea de piata 

este suficient de mare ca sa poti supravietui alaturi de concurenta cu acelasi 

produs/serviciu. 

o Analiza publicului ţintă. Obiectivul acestei analize este de a-ţi identifica publicul ţintă 

pentru a cunoaşte cât mai exact care este targetul interesat de serviciul/ produsul 

realizat de către tine şi specificaţiile despre acest target care te va ajuta să-ţi construieşti 

pragmatic şi corect strategia de comunicare şi de promovare. Este util sa 

identificati/definiti necesarul pieţei – care este necesarul de servicii/produse pe piaţă 

aleasă, potenţialul de creştere a pieţei în următorii 3-5-10 ani, care sunt noile trenduri pe 

piaţa aleasă şi câteva direcţii de schimbări pe viitor. 

o Analiza furnizorilor si daca previzionati schimbari la preturile acestora. 

 Activitati necesare implementarii planului de afaceri/ Plan de actiune - Descrie in amanunt, 

in ordine cronologica daca se poate, fiecare actiune si precizeaza incadrarea in timp. Fii 

atent la amanunte! Imagineaza-ti ca esti in prima zi de la infiintarea firmei si iti planifici ce 

vei face in fiecare luna. Planificarea actiunilor/activitatilor in timp trebuie sa corespunda cu 

lunile in care ai planificat cheltuielile si veniturile in buget. De pilda daca ti-ai planificat 

angajarea a doi salariati in luna a 2-a, in buget vei trece cheltuieli cu salariile din luna a 3-a. 

Cu  cat planifici mai in detaliu cu atat iti va fi mai usor atunci cand vei incepe sa il 

implementezi. 

 Resurse umane - Sunt multe afaceri la început de drum care functioneaza cu o singura 

persoană si poate nici aceea angajata, asta înseamnă costuri mai mici, costuri aproape 0 la 

personal, iar pentru început, nu există o piramidă organizaţională. In proiectul MIRSES va 

trebui sa aveti angajate cel putin 1 persoana. Defineste de cati angajati ai nevoie, daca ai 

nevoie de colaboratori (angajati pe termen scurt, conventii civile, drepturi de autor etc.), ce 

educatie trebuie sa aiba, ce pregatire. Defineste ce va face exact fiecare angajat si verifica 

daca nu cumva ai vreo activitate neacoperita de personal. 

 Strategia de promovare si comercializare/strategia de marketing - O straregie de marketing 

profesionista poate sa aiba zeci de pagini. Daca ai o astfel de strategie pune-o anexa la planul 
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de afaceri. In continutul planului de afaceri sumarizeaza punctele principale care te pun in 

valoare. Defineste cel putin care va fi modul de prezentare a produsului/serviciului, canalele 

de distribuitie, modul/canalele de promovare. 

 Analiza SWOT a afacerii - Analiza SWOT are un format clasic prezentat in cadrul acestui curs. 

Personalizati punctele tari, slabe, oportunitatile si amenintarile astfel incat sa se vada ca stiti 

exact pe ce va bazati si stiti sa minimizati riscurile. 

 Previziuni financiare - Trebuie sa aveti in vedere cel putin urmatoarele: 

o Ce si cum achiziţionăm – utilaje, echipamente, materii prime etc. 

o Valoarea produsului/serviciului – stabilirea costului şi a timpului de realizare. 

o Strategia de vânzare: planificări de vânzări pe luni/trimestre/an, cine vinde si cum. 

 

Orice format de plan afaceri iti va cere sa detaliezi urmatoarele 

 Cash flow-ul (fluxul de numerar) este unul dintre cele mai importanţi indicatori pentru un 

start-up, şi mai ales, pentru un investitor. Acesta calculează cât de mulţi bani ai nevoie 

pentru a-ţi funcţiona afacerea şi care este suma optimă de bani de care trebuie să dispui 

pentru a-ţi funcţiona la capacitate maximă activitatea. Ce informaţii obtii din cash flow: 

o imaginea de ansamblu a rulajului de care ai nevoie pentru compania ta; 

o momentul în care te poţi împrumuta şi în cât timp poţi restitui o datorie; 

o banii de care trebui sa dispui in fiecare pentru ca firma ta să-şi poate îndeplini 

activităţile. 

o Profitul şi pierderea declarată – este unul dintre cei mai importanţi indicatori pentru o 

afacere la început de drum. Este indicatorul care ilustrează cât de repede afacerea ta  

va obţine profit. Această declaraţie arată sub forma unui tabel unde sunt trecute toate 

cheltuielile şi toate veniturile realizate pe o perioadă de timp. 

o Previziunea vânzărilor (sales forecast) – este acel tabel unde îţi previzionezi toate 

proiectele, toate serviciile, toţi potenţialii clienţi pe luni, pe zile sau pe trimestre. Este 

unul dintre cele mai importante imagini pentru investitori deoarece pe baza acestuia 

aceştia pot trage concluzii cu privire la viitorul companiei. 3 întrebări care te vor ajuta 

în realizarea acestei previziuni: 

 Câţi clienţi anticipezi să ai? 

 Cât de mult vei încasa de la aceştia? 

 De câte ori vei încasa de la aceştia? 
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o Bilanţul previzionat – este planul care arată poziţia financiară a afacerii la un moment 

dat (ex: suma de bani din conturi, numărul de clienţi semnaţi, produsele/mărfurile 

vândute/deţinute, etc). Acest bilanţ are la bază cei 3 indicatori: active, datorii, capitaluri 

proprii: 

 Activele (produse, mărfuri, clienţi, bani in conturi, etc) 

 Datorii (credite, datorii la furnizori, etc) 

 Capitaluri proprii (rezultatul raportat, rezultatul de la finalul unei perioade de timp, 

acţiunile/părţile sociale ale acţionarilor/asociaţilor, etc). 

Ecuaţia care stă la baza bilanţului este: Active – Datorii = Capitaluri proprii. 

În cazul în care rezultatul este pozitiv, putem spune că viitoare companie va avea o poziţie 

financiară pozitivă, adică acţionarii/asociaţii îşi vor putea încasa dividendele, iar firma se va putea 

dezvolta. 
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