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I. Metodologia abordata  

In cadrul acestui proiect, metodologia abordata a debutat cu stabilirea condiţiilor 

de eligibilitate pentru participarea la concursul de idei de afaceri; indicarea 

domeniilor si activitatilor eligibile pentru finantare, a bugetului si cuantumului 

alocarii financiare nerambursabile; a etapelor desfasurarii concursului de idei de 

afaceri, a cheltuielilor eligibile pentru planul de afaceri, precum si a grilei de 

evaluare a  planurilor de afaceri. 

Prezenta schemă de minimis s-a aplicat întreprinderilor  înfiinţate ca urmare 

a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanţate 

în cadrul apelului privind Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susţinerea  

întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. 

 

II. Beneficiile obtinute 

In cadrul acestui proiect, beneficiile obtinute au constat in primult rand in 

derularea programelor de formare pentru competenta comuna - Competente 

antreprenoriale, programa de pregatire continand opt teme, respectiv: 

identificarea modalitatilor de functionare a organizatiilor; marketing; organizare si 

management; notiuni financiare generale; planul de afaceri; comunicare si 

negociere; notiuni de tehnologia informatiei; antreprenoriat in economie sociala. In 

cel de-al doilea rand, in cadrul proiectului s-a organizat competitia de selectare a 

planurilor de afaceri, in urma careia s-au selectat planurile castigatoare. 

In cel de-al treilea rand, unul din beneficiile proiectului l-a constituit infiintarea 

unor intreprinderi in zona centru, cu diverse obiecte de activitate precum: 

- fabricarea de confecții din materiale țesute, tricotate sau croșetate, materiale 

nețesute etc., pentru bărbați, femei și copii 

- comercializare a materialelor textile, țesăturilor și articolelor de mercerie 

decorativă, în cadrul unui magazin de profil 

- cabinet stomatologic 



   

 

- servicii de construcții civile și industrial 

- magazin de produse antichități 

- servicii de contabilitate și audit financiar, precum și consultanță în domeniul 

fiscal 

- fabricarea bijuteriilor și a articolelor similare din metale și pietre pretioase 

- magazin de produse nealimentare care comercializează îmbrăcăminte, mobilă, 

cosmetice, produse electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice, bijuterii, 

articole sportive 

- atelier de confecții metalice decorative 

- servicii de proiectare de arhitectură (studii de soluție, documentații pentru avize, 

documentații pentru autorizația de construcție, proiecte tehnice, detalii de 

execuție), precum și servicii de proiectare de urbanism (studii de soluție, avizare, 

planuri urbanistice zonale și de detaliu 

- studio de muzica 

- fabricarea şi comercializarea diferitelor decoraţiuni handmade din lemn, metal, 

sticlă, porţelan 

- realizarea de spoturi video de calitate, filmulețe de prezentare sau alte tipuri de 

material video de promovare pentru client, folosind echipamente performante și 

software de ultimă generație 

- lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

- studio foto 

- firma de prestari servicii topografie si cadastru 

- restaurant cu specific grecesc 

- servicii de filmare și editare video 

- servicii de inchiriere generatoare electrice si remorci, echipamente performante 

- intretinerea si repararea autovehiculelor 

- studio Pilates cu echipamente fabricate și perfecționate de firma Balanced 

Body®, Sacramento, California, USA 

- centru muzical specializat 



   

 

- spațiu de joacă și învățare, pentru copii 

- servicii de transport pentru turiști cu un microbus 

- spalătorie de haine self service 

- închiriere de spaţii de publicitate pe panouri click-frame montate în clădirile 

rezidenţiale, pentru promovarea bunurilor şi serviciilor de larg consum 

- activităţi de design specializat 

- loc de joacă alternativ, cu structuri de jocuri din materiale naturale şi 

neconvenţionale 

- servicii de producţie video, filmări de evenimente, adresate atât persoanelor 

fizice (evenimente private nunţi, botezuri, petreceri, cununii civile) cât şi 

persoanelor juridice (filmări la conferinţe, prezentări, lansări auto sau lansări de 

carte, team building-uri, petreceri de firmă, prezentare a locaţiilor/sediilor de 

birouri, hoteluri, etc.) 

- comercializarea tuturor echipamentelor necesare pentru practicarea snowboard-

ului în afara pârtiilor 

- salon de masaj care oferă servicii de întreținere corporală 

- servicii de pregătire și amenajare a terenului 

- prelucrarea de date a firmelor 

- fabricarea altor produse de ceramica nca. 

- studio multidisciplinar specializat în fotografierea obiectelor de artă folosind 

tehnici menite să nu distorsioneze, modifice sau altereze calitatea culorilor sau 

formelor 

- scanarea și digitizarea cărților (vechi și de mare importanță) și a documentelor 

legate și nelegate 

- cabinet de recuperare medicală și prevenție 

- atelier de reparații ceasuri 

- studio foto profesional mobil care se poate monta oriunde, în fiecare sediu de 

firmă pentru a realiza tot ce cuprinde serviciul de fotografie 

- fabricarea jocurilor și jucăriilor 



   

 

- Centru de Estetică facială și Remodelare corporală 

- studio de Pilates, etc. 

 

III. Caracteristicile esentiale ale unui antreprenor 

1. Managementul resurselor personale 

2. Motivatia muncii antreprenoriale 

3. Ce inseamna sa fii antreprenor? 

4. Ce semnificaţie au cunoştinţele şi abilităţile antreprenorilor? 

5. Tipuri de antreprenori 

6. Cum să devii antreprenor 

7. Calitati si competente ale antreprenorului de succes  

 

1. Managementul resurselor personale 

 Proprietatea privata, fie aceea sub forma de actiuni la o societate, fie sub 

forma de firme sau terenuri, etc., presupune un interes nemijlocit pentru 

felul in care este utilizata, pentru randamentul pe care il produce, in 

vederea eficientizarii investitiei facute. Aceasta reprezinta fundamentul 

initiativelor personale in afaceri, a activitatii antreprenoriale. 

 Tehnologia informationala, internetul, permite antreprenorilor si angajatilor 

acestora sa ia decizii inteligente, in cunostinta de cauza si sa actineze 

repede pe piata. Insa acest flux extraordinar de schimbare, cu situatii si 

probleme noi, create zi de zi, solicita antreprenorilor posibilitatile de 

adaptare.   

 Mentalitatile reprezinta un “know-how” care poate fi competitive, efficient 

sau nu. Astfel, indivizii care adera la o mentalitate de tip “paternalist” si 

asteapta ca deciziile care-i privesc in mod direct sa fie luate de altii, nu isi 

asuma riscuri, nu fac investitii de dezvoltare si asteapta in mod pasiv sa fie 

ghidati. Pe de alta parte, cei care apartin tipului opus de mentalitate, cea 

centrata pe ideeea descoperirii si valorificarii oportunitatilor cu ajutorul 



   

 

propriilor energii si capacitate, sunt mai dispusi la initiative personale si 

afaceri pe cont propriu. 

 Perspectivele pe care le pot avea antreprenorii romani se refera la 

modernizarea economiei, cresterea competitivitatii produselor si serviciilor 

romanesti, acces catre piata europeana. Reorganizarea institutionala si 

administrativa ideala urmata de schimbari economice si sociale duce la: 

imbunatatirea mediului de afaceri, inlaturarea birocratiei si coruptiei, cee 

ace ar putea sa ne ofere tuturor increderea intr-un viitor mai bun, aici, in 

tara. 

 Analiza critica a comportamentului in definirea traseului profesional 

trebuie sa tina cont de: 

 Calitati, competente personale (resurse proprii): propriul sistem de 

valori; o orientare generala; motivatii; pregatirea; talentul; 

aptitudini; abilitati; dizabilitati; vointa. Toate acestea duc la variante 

ocupationale analizate si in final la optiune, adica decizia 

ocupationala 

 Informatii; internet, media, familie, cunostinte 

 Contextul economic, piata muncii, cererea si oferta pietei 

 Informatii obtinute din propria experienta. 

 Disponibilitatile de reorientare profesionala in raport cu dinamica mediului 

economico-social sunt o realitate in timpurile noastre intrucat datorita 

democratizarii accesului la informatie, importanta si frecventa deciziilor 

personale au crescut. 

 

2. Motivatia muncii antreprenoriale 

 Afacere. Antreprenor  

Antreprenorul, investitorul sau intreprinzatorul este persoana care organizeaza si 

gestioneaza o activitate de afaceri, de pe urma careia urmareste sa obtina profit si 

isi asuma in mod constient o serie de riscuri inerente acestui tip de activitate. 



   

 

 Antreprenoriatul este modalitatea prin care un individ isi ciastiga existenta, 

fiind o munca, o ocupatie. 

 Elementele motivatiei antreprenoriale: castigul, asumarea raspunderilor, 

riscul, confruntarea, competitia, supravietuirea. 

Test de autoevaluare: daca maine te-ai lansa intr-o afacere, care ar fi principalele 

tale motive interioare si exterioare care te-ar determina? 

 

3. Ce inseamna sa fii antreprenor? 

Un antreprenor este cineva care dezvoltă o afacere în jurul unei inovații. Ei 

gestionează afacerea și își asumă riscul de a avea succes dar și de a eșua. 

Definiția unui antreprenor nu este bătută-n cuie. Pentru a înțelege mai bine ce 

este un antreprenor, aflați mai multe despre diferitele tipuri de antreprenori, ceea 

ce fac și caracteristicile pe care probabil le veți recunoaște printre ei. 

Un antreprenor este definit de riscul personal pe care îl asumă în urmărirea unei 

noi afaceri, a inovației sau a unei alte forme de întreprindere. În schimbul asumării 

acestui risc, adesea profită cel mai semnificativ de succesul afacerii lor. 

Există unele dezbateri cu privire la definiția exactă a unui antreprenor. Unii au o 

definiție largă care include pe oricine lucrează pentru ei înșiși. Alții au un punct de 

vedere mai restrâns, sugerând că un antreprenor nu doar lucrează independent 

pentru propria afacere, ci și afacerea lor trebuie să implice inovație și leadership. 

Principalul avantaj al unui antreprenor îl reprezintă ideile și dorința de a crea ceva 

care să aibă succes, proiectul fiind exclusiv al lor. 

Ei dezvoltă ideea, trebuie să posede cunoștințele necesare, să-și investească 

propria creativitatea în succesul companiei și să înceapă să-şi realizeze visele. 

Antreprenorul trebuie să posede o multitudine de cunoștințe, abilități și 

competențe, dar și spirit de conducere, angajament, responsabilitate și dinamism. 

Atunci când ne gândim la un antreprenor, de obicei, ne gândim la patronul unui 

magazin sau la un meşteşugar. Uneori ne gândim şi la directorul unei întreprinderi 

cu puțini angajați, dar rareori la patronul unei companii cu peste 100 de angajați.  



   

 

4. Ce semnificaţie au cunoştinţele şi abilităţile antreprenorilor? 

✓ Ca antreprenor, puteţi alege cum, când și cu ce vă veţi ocupa 

✓ Veți putea aplica aceste cunoștințe și abilități în toate domeniile vieții 

✓ Vă veţi descurca mai ușor în anumite domenii de afaceri 

✓ Prin educație vi se se dezvoltă potențialul care reprezintă un element cheie al 

angajării și dezvoltării economice în întreaga lume. 

Dacă doriţi să fiţi antreprenor, trebuie să aveţi o personalitate puternică, să fiţi 

perseverenţi şi persistenți, să aveți o atitudine şi imaginație dezvoltată, respect de 

sine, să fiți curioşi și foarte motivaţi. 

Toţi antreprenorii au în comun pasiunea pentru ceea ce fac, pasiune pentru 

propriile idei și dorința de a le realiza pe piață. În plus, toți antreprenorii vor să-și 

controleze destinul și să nu le spună nimeni ce să facă. 

Antreprenorii sunt concentraţi pe demararea și organizarea afacerilor companiei cu 

scopul de a crea o nouă piață și de a face profit. Afacerea unui antreprenor este 

legată de toate tipurile de afaceri. Dezvoltă creativitatea și promovează idei noi.  

Având în vedere acest lucru, pentru un bun antreprenor este important: 

 să cunoască bine piaţa ţintă, 

 să conducă în mod eficient finanţele, 

 să se promoveze bine, pentru a fi vizibil pe piaţă, 

 să aleagă bine echipa cu care va lucra, 

 să cunoască situaţia economică care poate influenţa rezultatul muncii sale, 

 să evalueze riscurile. 

Este evident, un bun antreprenor trebuie să dispună de cunoștințe despre toate 

formele de afaceri. El trebuie să fie în același timp și economist, și manager, și 

lider de proiect, și analist și manager de resurse umane. 

Antreprenorul îşi creează propriul post de muncă, sarcinile de lucru și activitatea 

de care se va ocupa. De la meseriaș şi meşteşugar la directorul unei mari 



   

 

corporații. Important este doar să aibă o idee originală, cunoștințe și energia 

necesare pentru a-și continua visul. 

5. Tipuri de antreprenori 

Unul dintre motivele pentru care există dezacord cu privire la definiția unui 

antreprenor este acela că include atât de multe tipuri diferite de întreprinderi 

independente. Iată câteva tipuri comune de antreprenoriat: 

Mici afaceri 

Unele activități antreprenoriale ajung să devină afaceri masive, dar toate încep ca 

o afacere mică, iar multe rămân așa. Acestea includ magazine mom-and-pop și 

proprietari de afaceri locale. Întreprinderile mici pot include parteneriate, 

proprietari unici și SRL. Definiția exactă a unei întreprinderi mici depinde de 

industria sa, dar este determinată de numărul de angajați, de un plafon de venituri 

sau de ambele. 

 

Afaceri la domiciliu 

O afacere la domiciliu s-ar putea încadra în categoria întreprinderilor mici, dar 

factorul principal, în acest caz, este că este condus de acasă, spre deosebire de un 

birou sau altă locație. Doar pentru că o afacere este condusă de acasă nu înseamnă 

că nu poate concura cu întreprinderi mai mari. Multe mari corporații încep acasă 

înainte de a se muta într-un spațiu de birouri. 

 

Afaceri online 

Afacerile bazate pe internet pot fi corporații mici, de acasă sau chiar mari. 

Diferența cheie aici este că afacerea este operată în principal online. 

Antreprenor în serie 

Mulți antreprenori obțin cea mai mare bucurie din începerea și construirea unei 

afaceri, dar nu în gestionarea continuă a acesteia. Aceste tipuri de antreprenori 



   

 

încep o afacere, apoi o vând și pivotează pentru a lansa o idee nouă. Sunt încă 

considerați antreprenori, deoarece operează și își asumă riscuri în afacere pentru 

timpul pe care îl dețin. Alteori, antreprenorii în serie jonglează cu mai multe 

afaceri simultan, obținând multiple fluxuri de venituri. 

 

Antreprenor al stilului de viață 

Deși ideea unui antreprenor în stilul de viață nu este nouă, ea a câștigat 

popularitate odată cu creșterea tehnologiei precum YouTube, care oferă tuturor 

acces la un public global. Un antreprenor al stilului de viață este cel care își 

construiește o afacere care își încorporează interesele și pasiunile și își susține 

obiectivele de viață. Mulți din această categorie sunt numiți nomazi digitali, 

deoarece au afaceri online care le permit să călătorească. Factorul cheie al unui 

antreprenor în stilul de viață este că au găsit o modalitate de a-și valorifica hobby-

urile, obiceiurile și stilurile de viață preferate. 

 

6. Cum să devii antreprenor 

Nu trebuie să fii bogat sau faimos pentru a fi un antreprenor de succes. Există 

nenumărate exemple de antreprenori mici, puțin cunoscuți, care au avut o idee și 

au transformat-o într-o afacere înfloritoare și profitabilă.  

A deveni antreprenor nu este greu, dar este muncă și necesită mulți pași, inclusiv: 

 Dezvoltarea focalizată a caracteristicilor antreprenoriale 

 O idee grozavă pentru care oamenii vor plăti 

 Un plan detaliat către succes 

 Execuție constantă și dedicare față de acel plan. 

 

 Roluri posibile in activitatea economica: 

Pornind de la un criteriu ocupational, acela al participarii la activitatea economica, 

populatia poate fi clasificata astfel: 



   

 

 Populatia activa: 

- populatia ocupata 

- somerii 

 Populatia inactiva 

Populatia ocupata, dupa modul de obtinere a veniturilor, se clasifica astfel: 

 Salariati 

 Patroni 

 Lucratori pe cont propriu 

Categoria antreprenorilor este formata din patroni si lucratorii pe cont propriu. 

 Mediul de afaceri si alti factori care pot influenta decizia de a intra in 

afaceri: 

 Capitalul initial (sub forma de bani si dupa caz, mijloace fixe precum 

terenuri, cladiri, utilaje, etc.) variaza foarte mult ca marime in functie 

de dimensiunile afacerii 

 Mediul de afaceri: decizia de a investi in afaceri depinde si de 

atractivitatea mediului de afaceri. Conditiile economice, financiare, 

legislative, politice, sociale, in care se deruleaza o initiative economica, 

o afacere, constituie mediul de afaceri. 

Observatie: o trasatura foarte importanta a mediului de afaceri romanesc il 

constituie mentalitatile sociale (mentalitatea “mainii intinse”, mentalitatea sa 

moara si capra vecinului”, mentalitatea “bogat, deci hot”). 

 Calitatile si competentele personale ale intreprinzatorului 

 Asumarea rolului de antreprenor 

A fi intreprinzator inseamna responsabilitate nu numai fata de propria ta persoana, 

de familia ta (riscul investitiei si sacrificial unei vieti personale tihnite), dar si fata 

de angajati si comunitatea in cadrul careia firma infiintata isi desfasoara 

activitatea.  

Un individ isi asuma rolul de antreprenor, atunci cand, dupa ce a sesizat 

oportunitatea ca printr-o anumita activitate pe care ar fi capabil sa o desfasoare, 



   

 

intra pe un anumit segment de piata in vederea valorificarii produselor respectivei 

activitati si urmareste sa obtina profit, initiind etapele de derulare a afacerii. 

Cateva elemente definitorii in asumarea rolului de antreprenor: 

 Satisfactiile materiale si profesionale: 

- controlul propriului destin 

- siguranta muncii 

- aplicarea aptitudinilor, abilitatilor si calitatilor in folos propriu 

- posibilitatea de implinire personala 

 Riscurile asumate: 

- pierderea intregului capital 

- incertitudinea venitului 

- riscul carierei 

Cei care iau decizia de a incepe o afacere, pentru a obtine sprijinul necesar, se pot 

adresa urmatoarelor institutii: 

 Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 

 Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania 

(CNIPMMR) 

 Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti (CCIRB) 

care acorda asistenta intreprinzatorilor pentru constituirea societatilor 

comerciale 

 Agentia Sapard pentru proiecte de investitii in sectorul agricol 

 Centrele de afaceri care ofera strategii, consultant in afaceri, asistenta 

pentru intocmirea planurilor de afaceri, a proiectelor de dezvoltare, 

identificare de parteneri de afaceri, furnizare de informatii de afaceri, 

modele de buna practica, etc. 

 

7. Calitati si competente ale antreprenorului de succes 

Puterea fiecaruia dintre noi:  

- calitati, abilitati, aptitudini, cunostinte 



   

 

- mediu de afaceri prietenos 

- resursele materiale de care dispunem 

Calitati si competente ale antreprenorului: 

 Spiritul antreprenorial 

- dinamismul, flexibilitatea, mobilitatea, deschiderea fata de nou, spiritul de 

initiativa 

- capacitatea de adaptare din mers la conditiile pietei 

- curajul, acceptarea riscului 

- perseverenta, angajamentul, vointa 

- pasiunea 

- atitudinea fata de munca 

 Abilitati manageriale: 

- capacitatea de organizare, de rezolvare a problemelor si luare a deciziilor 

- abilitati de comunicare 

- evaluarea performantelor si motivarea angajatilor 

- impunerea ca lider informal 

 

 

IV. Concluziile activitatilor de consiliere/mentorat cu privire la carentele in 

materie  

Activitatile de consiliere/mentorat au presupus evaluarea si indrumarea 

persoanelor care urmau să-si deschidă afacerea, în scopul analizei și dezvoltării 

personale și profesionale prin prisma competențelor antreprenoriale. Aceasta 

activitate a presupus si analizarea profilului psihologic al titularilor planurilor de 

afaceri, intrucat in foarte multe dintre cazuri, profilul psihologic este principala 

cauza de esec in dezvoltarea IMM-urilor create.  

Consilierea s-a realizat prin sesiuni individuale cu fiecare persoana, in cadrul 

carora au fost aplicate instrumente de analiza si evaluare, au fost extrapolate 

concluzii si trasaturi definitorii cu privire la profilul antreprenorial al fiecarei 



   

 

persoane si a fost elaborata o analiza SWOT individuala. Plecand de la analiza 

SWOT elaborata, consilierea s-a concentrat pe modalitati de punere in valoare a 

punctelor tari ale beneficiarlui (in scopul dezvoltarii si ameliorarii punctelor slabe 

cheie, care pot avea un impact in procesul de implementare a planului creat). 

Ulterior, s-a stabilit un plan de actiune individuala, pentru abordarea punctelor 

slabe cheie, in vederea ameliorarii acestora.  

Activitatile de consiliere au pus accentual pe aptitudinile și atitudinile esențiale, 

printre care se numără creativitatea, spiritul de inițiativă, tenacitatea, spiritul de 

echipă, capacitatea de înțelegere a riscului și un simț al responsabilității. Aceasta 

este starea de spirit antreprenorială care ajută antreprenorii să transforme idei în 

acțiuni și care mărește în mod radical capacitatea de inserție profesională.  

 

V. Pasi necesari pentru infiintarea unui IMM 

1. Planul de afaceri si problemele implementarii acestuia 

2. Conditiile legislative ale activitatii antreprenoriale 

3. Instrumente necesare studierii pietei 

4. Resursele necesare derularii unei afaceri: financiare, materiale, umane 

5. Obtinerea produsului 

6. Promovarea produsului 

7. Softuri utilizate pentru eficientizarea afacerii 

8. Evaluarea afacerii; decizii posibile referitoare la afacere – continuare, 

dezvoltare, diversificare, lichidare 

9. Finantari pentru afaceri 

 

1. Planul de afaceri si problemele implementarii acestuia 

a. Definirea si necesitatea unui plan de afaceri  

Planul de afaceri reprezinta un instrument indispensabil antreprenorilor care pun 

bazele unei afaceri sau cauta parteneri, managerilor ce propun proiecte noi sau 

altor intreprinzatori / institutii de finantare, institutiilor ce gestioneaza fonduri 



   

 

pentru proiecte de investitii, gestionarilor de proiecte. Acesta include indicatori 

financiari, caracteristici de piata, factori de previziune, organizare si management, 

etc. 

Rolul planului de afaceri nu este numai acela de a demonstra necesitatea finantarii 

afacerii respective, ci mai ales acela de indrumare, ghidare a antreprenorului, 

incepand cu primul an de initiere a afacerii. 

Planul de afaceri obliga antreprenorul: 

 sa-si defineasca ideile de afaceri 

 sa-si organizeze o gandire critica despre fezabilitatea ideii sale de afaceri 

 sa caute informatii relevante pentru initierea si derularea unei afaceri 

 sa pregateasca un document scris, logic care sa-I sustina decizia de a derula 

o afacere 

 sa transforme planul de afaceri intr-un instrument operational, prin care 

poate conduce, monitoriza si controla intregul proces de deschidere si 

derulare al afacerii 

 sa-l utilizeze ca un instrument de comunicare cu ceilalti participanti la 

activitate (personalul angajat, partenerii, etc.), cat si cu mediul economic 

(clientii, furnizorii, finantatorii, etc.) 

Intocmirea unui plan de afaceri urmareste de regula, urmatoarele etape: 

 adunarea informatiilor: preturi, concurenti, furnizori, date tehnice, juridice, 

etc. 

 planificarea efectiva a activitatii respective: alegerea strategiei potrivita, 

identificarea cailor de atingere a obiectivelor stabilite, etc. 

 redactarea planului: etapa de alegere a formei optime de prezentare catre 

destinatar a rezultatului etapei anterioare. 

Fluxul realizarii planului de afaceri: 

 fixarea obiectivelor:  

 randamentul investitiei 

 produse/piete 



   

 

 producivitate 

 expansiune/consolidare 

 diagnosticul situatiei actuale: 

 produse/piete 

 productie 

 resurse: umane, material, financiare 

 organizare 

 rezultate 

 analiza mediului economic de evolutie: 

 cererea pietei 

 clientii 

 competitorii 

 tehnologiile existente 

 forta de munca 

 alte influente 

 analiza SWOT: 

 puncte forte 

 puncte slabe 

 oportunitati 

 amenintari 

 stabilirea strategiei: 

 cererea pietei 

 clientii 

 competitorii 

 tehnologiile existente 

 forta de munca 

 alte influente. 

 



   

 

b. Functiile planului de afaceri 

Planul de afaceri apropie ideea de afaceri de realitate. Are urmatoarele functii: 

 sa cristalizeze si sa dezvolte ideile privitoare la modalitatea de conducere a 

afacerii: scopuri, obiective, actiuni, riscuri 

 sa realizeze o evaluare retrospectiva a performantelor reale ale unei afaceri 

de-a lungul timpului: cauzele directiilor, amplitudinea abaterilor de la plan 

 sa evalueze prospectiv noi idei de afaceri: analizeaza, evalueaza, compara, 

clasifica 

 sa obtina finantare: creditare, investitie, grant-uri. 

 

c. Elementele structurale ale planului de afaceri 

 sinteza planului: avangarda planului in lupta pentru obtinerea unei finantari 

Structura sintezei: 

 istoricul firmei si activitatea sa prezenta 

 conceptul si oportunitatea afacerii 

 descrierea produsului sau a serviciului 

 piata 

 echipa manageriala 

 solicitarile financiare si beneficiile oferite 

 alte informatii de impact  

 cuprinsul planului 

 descrierea afacerii – datele si informatiile privind ideea de afacere, 

societatea, produsele/serviciile, avantajele localizarii, mediul de evolutie al 

afacerii 

 planul de marketing 

Elementele de definire a planului de marketing 

 descrierea pietei: segmentarea generala a pietei 

 identificarea segmentului de piata-tinta: segmentarea propriu-zisa a 

pietei, motivatia clientului, trendul pietei 



   

 

 concurente si alte influente: gradul de concurenta, surse de 

concurenta viitoare, bariere de intrare pe piata, alte influente 

 strategia de marketing: vanzari si distributie, pret, promovare si 

relatii publice, amplasament si amenajari, feedback, alte elemente 

 planul operational 

 forta de vanzare 

 productia 

 personalul 

 protectia impotriva riscurilor 

 managementul si organizarea afacerii 

 antreprenori 

 directori 

 corpul consilierilor 

 consultantii cheie 

 planul financiar 

Obiectivele financiare ale planului de afaceri 

 reducerea riscurilor financiare (lipsa lichiditatilor, imprumuturi 

supradmensionate) 

 rezolvarea situatiilor neprevazute (intreruperea productiei, 

introducerea unui produs superior de catre concurenta, disparitia 

unui concurent) 

 reducerea costului finantarii (dobanzile, dividendele) 

 obtinerea de surse de finantare externe 

Structura planului financiar 

 analiza existentei anterioare a afacerii 

 prezentarea ipotezelor de previziune 

 situatiile financiare previzionare 

 analiza de sensibilitate 



   

 

 anexele planului de afaceri 

 

2. Conditiile legislative ale activitatii antreprenoriale 

a. Cadrul legal al activitatii antreprenoriale 

 Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor private pentru 

infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor 

 Decretul Lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea activitatii 

intreprinzatorilor individuali si asociatiilor familiale ca cea mai simpla 

forma de manifestare a initiative particulare 

 Legea nr. 26/1990 referitoare la registrul comertului prin care se 

reglementeaza inmatricularea obligatorie a organizatiilor in care se 

constituie initiative particulara si regimul denumirilor, emblemelor si al 

firmelor 

 Legea nr. 31/16 noiembrie 1990 defineste si reglementeaza formele legale 

de constituire a persoanelor juridice care desfasoara acte si fapte de 

comert in societati comerciale 

 Ordonanta Guvernului nr. 70/29 august 1994 privind impozitul pe profit 

 Ordonanta Guvernului nr. 39/12 ianuarie 2005 privind cota unica de 

impozitare de 16% 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 297/30 decembrie 2000 referitoare 

la scutirea de plata taxelor vamale la import pentru IMM in cazul masinilor, 

instalatiilor, echipamentelor industrial, know-how importate pentru 

dezvoltarea activitatii proprii de productie si servicii 

 Legea nr. 64/1995 privind procedura de reorganizare si faliment a 

societatilor comerciale 

 Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor 

familiale care desfasoara activitati economice in mod independent 

 Codul CAEN privind clasificarea activitatilor din economia nationala, intrat 

in vigoare in 26 noiembrie 2002 



   

 

 Codul penal 

 

b. Forme juridice de desfasurare a activitatii antreprenoriale 

 Intreprinzatori individuali si asociatii familiale 

 Societati comerciale: 

 Societatea in nume colectiv 

 Societatea in comandita simpla 

 Societatea pe actiuni 

 Societatea in comandita pe actiuni 

 Societatea cu raspundere limitata 

 

c. Primii pasi pentru infiintarea unei firme 

 Stabilirea obiectelor de activitate 

 Alegerea formei juridice 

 Alegerea denumirii firmei 

 Verificarea denumirii firmei 

 Redactarea actului constitutiv 

 Depunerea capitalului social la banca 

 Depunerea documentelor pentru obtinerea autorizatiilor 

 Publicarea in Monitorul Oficial a incheierii judecatorului delegate 

 Inregistrarea la Registrul Comertului 

 Obtinerea Certificatului de Inmatriculare 

 

3. Instrumente necesare studierii pietei 

Cercetarea de piata 

Piata constituie un sistem economico-social, prin care cumparatorii si vanzatorii 

intra in contact unii cu altii si interactioneaza continuu, adaptandu-si activitatea si 

actiunile de productie si schimb in functie de starea cererii si ofertei precum si de 

evolutia preturilor. 



   

 

Etapele cercetarii de piata 

 Cercetarea de birou 

 Cercetarea de teren 

 Delimitarea populatiei-tinta totale 

 Formarea esantionului 

 Elaborarea chestionarului 

 Culegerea datelor de pe teren 

 Analiza si interpretarea rezultatelor 

Surse de informatii ce stau la baza cercetarii 

 Cercetarea concurentilor 

 Cercetarea furnizorilor 

 Cercetarea clientilor 

Previziunea vanzarilor 

 Elemente de structurare a previziunilor 

 Perioada de timp 

 Produsele/serviciile 

 Grupele de client 

 Cota de piata 

 Factorii de influenta a volumului vanzarilor 

 Factori externi: vacante, evenimente specale, competitori directi, 

competitor indirecti, tulburari sociale, natalitatea si mortalitatea, 

moda si tendintele ei, miscari demografice, nivelul castigurilor 

consumatorilor, evenimente politice, clima 

 Factori interni: modificari ale produselor, modificari ale serviciilor, 

diminuarea/cresterea capacitatii de productie, modificari ale 

eforturilor de promovare, planuri de stimulare a vanzarilor, modificari 

de pret, lipsa unor factori de productie, metode de distributie 

utilizate, schimbari ale conditiilor de creditare, probleme de munca 

 Structura logica a procesului de previzionare 



   

 

 Crearea profilului clientuluinsi identificarea tendintelor in domeniul 

de activitate vizat 

 Stabilirea amplasamentului si marimea aproximativa a zonei de 

actiune 

 Analiza competitorilor din zona 

 Estimarea vanzarilor 

 

4. Resursele necesare derularii unei afaceri: financiare, materiale, umane 

a. Resurse financiare 

Resursele financiare reprezinta mijloacele banesti ale companiilor utilizate in 

activitatea economica desfasurata de catre acestea. Sau altfel spus, totalitatea 

drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unei persoane fizice sau 

juridice, precum și bunurile la care se referă. 

 Resurse financiare initiale 

 Cheltuieli legate de teren si constructive 

 Cheltuieli legale si profesionale 

 Licente si autorizatii 

 Publicitate si promotie 

 Alte cheltuieli 

 Resurse financiare curente 

 Costul materiilor prime si materialelor 

 Costuri de personal (salarii, costuri sociale, prime, bonusuri) 

 Costuri de formare si training 

 Impozite si taxe locale 

 Chirii 

 Utilitati 

 Intretinere si reparatii 

 Licente 



   

 

 Costuri imprumuturi bancare 

 Costuri administrative 

O alta clasificare a resurselor financiare se poate face in functie de provenienta 

acestora: 

 Resurse financiare provenite din sursele interne (autofinantare si majorarea 

capitalului social) 

 Resurse financiare provenite din sursele externe 

Principalele modalități prin care un antreprenor poate obține resurse 

financiare sunt: 

- Băncile 

- Credite externe 

- Societățile de Leasing 

- Fondurile nerambursabile 

- Rude, prieteni, cunoștințe. 

Băncile: firmele pot beneficia de împrumuturi de la diverse bănci dacă îndeplinesc 

o serie de criterii ce diferă de la o bancă la alta, dintre care amintim: garanțiile 

ce pot constitui ipotecă, garanții personale. 

a) Garanțiile ce pot constitui ipotecă: sunt reprezentate de bunuri fizice 

concrete cum ar fi imobilele sau vehiculele. În acest caz un rol deosebit de 

important îl are estimarea concretă a veniturilor ce urmează a fi încasate 

de către antreprenor ca urma a activității comerciale, astfel înncât să se 

poată asigura plata ratelor de credit. 

b) Garanțiile personale: sunt asigurate de polița de asigurare și sau girant. 

Creditele externe: Până ajung la solicitant, creditele parcurg un drum de 

cooperari între instituțiile românești care gestionează creditele și instituțiile 

europene de la care vin banii. 

BCR, BRD, BT, derulează programe de cooperare cu Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare privind proiecte de investiții noi, modernizări sau 



   

 

extinderi de activități  destinate antreprenorilor. 

Societăţile de leasing 

Leasing-ul este tehnica de afaceri prin care o parte numită finanţator 

finanţează în vederea achiziţionării unui bun mobil sau imobil de către o altă parte 

denumită utilizator (persoane fizice, juridice), acesta avînd drept la triplă 

opțiune: să cumpere produsul la valoarea reziduală sa înceteze contracttul de 

leasing și să restituie produsul, să prelungească contractul de leasing. La baza 

contractului de leasing stă contractul de locație. 

Garanția în cazul achiziționării nui bun în regim de leasing este constiituită 

de bunul achiziționat, utilizatorul devenind proprietar după achitarea ratelor de 

leasing și a valorii reziduale. 

Ratele de leasing sunt deductibile fiscal, ceea ce reprezintă un mare 

avantaj pentru antreprenor. Uzura morală a bunului este suportată de către firma 

de leasing. 

Concluzie: leasing-ul pentru persoane fizice este mult mai scum decât creditul. De 

aceea acest tip de finanțare este destinat mai mult antreprenorilor. 

Fonduri nerambursabile 

Fondurile nerambursabile sunt fonduri ce pot fi obținute prin programele de 

finanțare ale Uniunii Europene și care nu trebuiesc restituiți. Astfel de fonduri se 

acordă în momentul aplicării pentru un program de finanțare cum ar fi finanțarea 

în mediul rural și presupune întocmirea unei documentații destul de consistente și 

respectarea cu strictețe a unor norme impuse de UE de către înteprinzător. 

Rude, prieteni, cunoștințe 

Această metodă de finanţare este cel mai des utilizată pentru afacerile noi. 

În general prin această metodă se obțin sume mici de bani restituibile sau 

nerestituibile, pentru a obține bani printr-o astfel de metodă nu este necesar să se 

prezinte un plan de afaceri sau un studiu de fezabilitate. 

Instrumente de plată: 

Principalele instrumente de plată foolosite de un antreprenor în activitatea 



   

 

economică sunt: 

- Banii numerar sau CASH : plata facandu-se imediat fără intermediere; 

- CEC – instrument prin care banca este obligată să platească 

contravaloarea înscrisă pe el persoanei menționate sau purtătorului 

- Bilet la ordin: bilet prin care emitentul își ia angajamentul că va plati o 

anumita sumă de bani la o anumită dată beneficiarului. 

- Cambia: Obligația de a plăti sau de a face să se plătească, la scadență, o 

anumită sumă de bani. 

- Ordin de plată: dispoziție dată de emitentul acestuia unei banci de a 

plăti la scadență beneficiarului o anumită suma de bani. 

 

b. Resurse materiale 

Resursele materiale se refera la diferitele tipuri de bunuri necesare pentru 

pornirea si derularea afacerii. Acestea includ dotarile, echipamentele, vehiculele, 

mobile, spatiile pentru birouri si/sau depozitare, materia prima. Resursele 

materiale (capitalul) atrase în activitatea economică reprezintă bunurile produse 

prin muncă și utilizate pentru producerea altor bunuri și sau servicii. 

Capitalul poate fi de două feluri: 

1. Capital fix: participă la mai multe cicluri de producţie se consumă treptat şi 

se înlocuieşte după mai mulţi ani de utilizare. 

2. Capital circulant se consumă la fiecare ciclu de producție și se înlocuiește 

pentru fiecare ciclu de producție. 

 

c. Resursele umane 

Resursele umane ale unei firme reprezinta factorul principal de succes al 

companiei, element ce asigura si stimuleaza avansul fata de concurenta precum 

creativitatea salariatilor, atitudinea si motivarea lor, existent printre acestia a 

unor persoane cu relatii si influenta care poate “impulsiona” activitatea firmei. 

Resursa umană este cea mai importantă resursă din cadrul unei companii, fiind cea 



   

 

care dirijează toate celelalte resurse în procesul de producție și fiind singura sursă 

de creație și inovație. 

Totalitatea resurselor umane din cadrul unei întreprinderi formează personalul 

înteprinderii. 

Categorii de resurse umane: 

- Personal cu funcții de conducere și executie: Conducerea înteprinderii (director, 

inginer sef, contabil șef), conducerea departamentelor (șef serviciu, sef birou, șef 

secție), execuție (cu pregătire superioară: ingineri, economiști, cu pregătire liceală 

sau postliceală: subingineri, maiștri. 

- Personalul operativ: format din lucrătorii din comerț, telecomunicații 

transporturi. 

- Muncitorii care pot fi: calificați sau necalificați, direcți sau indirecți. 

Încadrarea personalului: 

Recrutarea: se realizează prin analizarea ofertei de pe piața muncii și a nevoilor de 

personal ale firmei. Recrutarea poate fi interna, prin promovarea angajaților 

existenți pe funcții ierarhic superioare și externă, din afara organizației. 

Selecția: procesul de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- depunerea dosarului de candidatură - care va conţine: CV, scrisoare de 

intenţie, cerere de angajare; 

- preselecţia - scopul preselectiei este de eliminare a celor care nu corespund 

cerinţelor posturilor; 

- testarea pentru angajare - presupun condiţii de lucru standard, timp de lucru 

invariant, identitatea chestionarelor aplicate candidaţilor, evaluarea 

computerizate; 

- interviul pentru angajare - interviul oferă angajatorului posibilitatea de a 

cunoaşte personalitatea candidatului, comportamentul şi gradul de 

compatibilitate cu filozofia firmei; 

- interviul final – scopul interviului final de selecţie este reprezentat de 

cunoaşterea precisă a aptitudinilor candidaţilor preselectaţi, a motivaţiilor 



   

 

acestora; 

- verificarea referinţelor - presupune culegerea unor informaţii: despre locul de 

muncă ocupat anterior; din perioada de formare profesională; de la diverse 

persoane care au  lucrat alături de candidat; financiare, personale. 

- evaluarea procesului de selecţie - după terminarea interviului examinatorul 

trebuie să înregistreze impresiile legate de fiecare candidat pentru a nu fi 

uitate. Indiferent de metodele adoptate este bine ca fiecare examinator să 

creeze o structură unitară de evaluare pentru a putea avea o viziune corectă şi 

echilibrată asupra tuturor participanţilor. 

 

Angajarea și încadrarea personalului în colectivitate: este o etapă destul de 

importantă de integrarea noului angajat în echipă depinzănd bunul mers al 

companiei. 

 

 Organizarea resurselor umane 

 Necesitati de personal imediate si viitoare 

 Identificarea persoanelor necesare 

 Dimensionarea organigramei 

 Estimarea costurilor salariale 

 Plan de recrutare preliminar 

 Tipuri de organizare 

 Cu detaliere pe produs 

 Cu detaliere pe responsabilitati 

 Managementul resurselor umane 

 Sincronizarea 

 Selectia 

 Recompensarea salariatilor 

 

5. Obtinerea produsului 



   

 

Produsul reprezinta orice lucru care poate satisface o nevoie sau o dorinta a 

consumatorului si care contine, alaturi de substanta lui materiala, intreaga 

ambianta ce-l inconjoara, alcatuita dintr-o gama larga de elemente acorporale. 

Alcatuirea procesului de productie 

 Procesul muncii 

 Procesul tehnologic 

 Procesul natural 

Descrierea analitica a produselor/serviciilor 

a) Prezentarea produselor/serviciilor 

 Descrierea fizica 

 Utilitatea si interesul 

 Gradul de dezvoltare 

Ciclul de viata al unui produs 

 Introducerea produsului 

 Cresterea produsului 

 Maturitatea produsului 

 Declinul produsului 

b) Tehnologia actuala si pozitionarea produsului/serviciului pe piata 

c) Dezvoltarea ulterioara a produsului/seviciului 

d) Planul de productie 

e) Asigurarea calitatii 

 

6. Promovarea produsului/serviciului 

Promovarea unui produs - idei, strategii si tactici creative 

a. Creeaza campanii pentru promovarea unui produs exclusiv pe un canal 

Pentru a da senzatia de exclusivitate. 

Oricui ii place sa se considere unic, special, mai bun. Si senzatia de “am facut un 

targ bun, ce bine ca nu l-am ratat”. 



   

 

Asa ca incepe sa iti consideri fiecare audienta de pe fiecare canal ca diferita. 

Creeaza abordari si campanii exclusive chiar daca nu intotdeauna, dar macar din 

cand in cand. 

 Ofera un discount special pentru cei care vin din Facebook / Facebook Ads 

 Organizeaza un Flash Sale pe Story (Instagram si Facebook) ce va fi valabil 24 de 

ore 

 Ofera transport gratuit pentru cei care vin din campania de email sau din 

newsletter 

 Ofera un cod de reducere ca dovada de multumire doar pentru cei care au 

cumparat cel putin odata de la tine 

 Ofera un beneficiu special pentru cei din grupul tau de Facebook – daca ai 

(consultanta, cadouri, preview etc.) 

 Ofera afiliatilor un discount special pe care sa il promoveze, cu mentiunea ca 

poate sa le creasca numarul de vanzari si, in consecinta, numarul de comisioane 

castigate 

Indiferent pe ce canal faci campania, asigura-te ca reducerile oferite sunt 

intotdeauna limitate de un timp cat mai scurt (1 ora – maximum 48 de ore). 

 

b. Foloseste testimoniale / continut generat de clienti 

Oamenii cumpara mai mult cand vad ca produsul a mai fost incercat si validat de 

altii. 

De ce? Pentru ca au siguranta ca produsul este asa cum le spui tu si ceilalti clienti 

care l-au cumparat. Scapa de cateva obiectii comune inainte de cumparare: daca e 

teapa, daca produsul e intr-adevar bun, daca arata asa cum trebuie, daca e 

functional, daca nu isi pierd banii etc. 

 Adauga testimoniale de brand si produs in pagina de home a magazinului 

 Atrage recenzii la fiecare produs vandut (le poti trimite un email clientilor prin 

care sa le ceri sa faca asta) 



   

 

 Adauga testimoniale in pagina de finalizare comanda (si un link spre pagina cu 

testimoniale in partea de sus) 

 Permite oamenilor sa iti ofere recenzii pe pagina de Facebook si raspunde la 

fiecare, pozitiv sau negativ, multumind sau rezolvand problemele acolo unde e 

cazul 

 Urmareste testimonialele din Google 

 Creeaza-ti o alerta pe Google pentru a verifica mentiunile de brand (articole noi, 

pareri adaugate, comentarii etc.) 

 Urmareste materialele publicate de clienti despre brandul tau (imagini, texte, 

video-uri), cere-le consimtamantul si foloseste acest continut in campaniile de 

promovare 

 Foloseste extensia de recenzii in reclamele de pe Google Search 

 

c. Creeaza continut pe blog 

Continutul text este, daca te implici putin, poate cea mai ieftina si cea mai 

eficienta metoda sa convingi oamenii sa faca o actiune dorita.  Si o tehnica 

exceptionala sa faci promovarea unui produs. 

De aceea am recomandat intotdeauna un blog de companie sau, cel putin, o lista 

cu cateva articole evergreen, de baza. 

 Creeaza-ti un blog de companie, pe un subdomeniu “blog.magazinultau.ro” 

 Incepe sa scrii, de preferat pe baza unei strategii 

 Publica povestea firmei tale, motivatia din spate, echipa 

 Publica tutoriale prin care ii inveti pe urmaritori sa iti foloseasca produsele 

 Publica liste (top 10), comparatii intre produse, pro-contra, adevarat-fals despre 

mituri din industrie 

 Publica povesti despre produsele tale (pot fi chiar intamplari de-ale clientilor) 

 Creeaza serii (merg bine la tutoriale, pe anumite categorii etc.) 

 Fa un articol cu tehnica skyscraper – gaseste cel mai bun continut pe un subiect 

interesant legat de industria ta (sa aiba si multe backlink-uri) / creeaza un continut 



   

 

si mai tare / cere-le surselor de backlink-uri sa trimita link-uri catre continutul tau 

mai relevant. 

 Creeaza cateva liste evergreen, cu continut tot timpul relevant, bine pus la punct 

si documentat (foloseste inclusiv imagini, video-uri, gif-uri, chiar si prezentari) 

Consumand continuu continut postat de catre tine, oamenii vor fi extrem de tentati 

sa iti cumpere si produsele, deoarece le-ai demonstrat ca stii despre ce vorbesti.  

 

d. Implementeaza un program referral 

Recomandarile venite de la prieteni sunt primite cu mai putine obiectii si o mai 

mare deschidere, decat daca te duci direct in fata omului cu reclame. 

Si acum ca am spus asta, tocmai mi-am amintit de o faza de acasa, de la tara.  

Mama s-a lasat convinsa de vecine sa cumpere cateva tigai, cratite si alte 

maruntisuri “revolutionare”, vandute de alde unii ce umblau din casa in casa cu 

produse gen teleshopping. 

Chiar daca a spus nu pana in aproape ultima suta de metri, e greu sa rezisti cand 

jumatate de strada vine sa iti povesteasca ce minuni face razatoarea x sau nu stiu 

ce saltea din spuma cu memorie. 

Programele referral sau reffer a friend functioneaza la fel de bine si in online.  

 

e. Foloseste video-uri peste tot 

Nu mai e o noutate ce impact au video-urile asupra emotiilor. Distreaza, conving, 

castiga incredere, functioneaza ca o dovada de transparenta din partea brandurilor 

si, de sine statatoare sau impreuna cu alte tipuri de continut, vand. 

 Creeaza tutoriale video pentru cele mai populare produse pe care le vinzi 

(produsele vedeta) 

 Foloseste video-uri de prezentare / tutorial in paginile de produs si paginile 

importante din site-ul tau 



   

 

 Foloseste video-uri in campaniile de marketing pentru promovarea unui produs 

(posteaza pe Facebook, Instagram, in landing page-uri, pe thank you page, pagina 

despre noi etc.) 

 Daca poti sa creezi continut constant, creeaza un canal de YouTube si populeaza-l 

 Foloseste reclame video, pe YouTube sau alte canale Social Media 

 Fa video-uri de unboxing si foloseste-le in strategia pentru promovarea produselor 

 

f. Creeaza pachete de produs 

Pachetele de produs functioneaza bine in sezon (de exemplu, inainte de sarbatori), 

pentru cei care cauta reduceri, dar si pentru clientii nehotarati, care nu vin in site 

neaparat chititi sa cumpere doar un anumit produs. 

 Include intotdeauna macar un produs cu o marja buna in pachet, pentru a te 

asigura ca nu pierzi bani  

 Creeaza pachete care pot fi cumparate doar impreuna (“pure bundling”) 

 Ofera clientilor posibilitatea de a-si crea propriile pachete 

 Foloseste pachetele pentru a-ti promova produsele noi, sau invers, produsele cu 

stocuri care se misca greu 

 Creeaza si promoveaza pachete in preajma evenimentelor care atrag 

clientii (Craciun, Paste, pachete pentru viitori miri, pachete pentru viitorii parinti, 

pachete pentru iubitorii de…. [completeaza cu orice vrei]) 

 Fii extrem de atent la stocuri cand promovezi pachete. Asigura-te ca esti in stare 

sa faci fata comenzilor, daca te trezesti cu un varf de vanzari de pachete (ai toate 

produsele pachetului disponibile) 

 

g. Organizeaza campanii Flash Sale 

Oamenii iubesc reducerile. De cele mai multe ori, isi schimba obiceiurile de 

cumparare la 180 de grade odata ce dau cu ochii de o oferta de vanzare.  

Cumpara mai mult. 



   

 

 Intotdeauna sa ai un scop pentru Flash Sale (sa atragi clientii existenti, sa scazi 

stocul unor produse mai putin populare, sa aduci noi adrese in baza de date etc.) 

 Alege cu grija momentul in care faci Flash Sale; o astfel de campanie trebuie sa 

aiba un timp limita bine stabilit, nu o poti lasa cateva zile la rand. 

 Nu organiza Flash Sales prea des, altfel isi pierd din impact 

 Daca faci un Flash Sale pentru a atrage clienti noi promoveaza produse populare, 

cu o marja mica catre clientii concurentilor tai. Sau promoveaza produsele scumpe 

de sezon pentru a misca stocurile. Sau ofera codul de reducere Flash Sale unui nou 

abonat (poate fi trimis automat, la abonare) 

 Daca faci un Flash Sale pentru a atrage clientii existenti, stabileste produsele la 

reducere dintre cele cu mult trafic dar un volum mic de vanzari. Sau promoveaza 

produsele selectate doar in fata celor care au dat dovada de interes in trecut. Sau 

promoveaza codul de reducere intr-un email de recuperare al cosului. 

 Organizeaza un Flash Sale pentru early-birds (daca faci teasing pentru lansarea 

unui produs nou), sau pentru clientii speciali (de obicei cei fideli) 

 Promoveaza campania Flash Sale printr-un hello bar cu numaratoare inversa, afisat 

pe site 

 

h. Fa promovarea unui produs cu discount-uri la cantitate 

Acest tip de artificiu nu functioneaza chiar pentru orice nisa… de exemplu, foarte 

rar l-ai putea convinge pe clientul obisnuit sa cumpere 4 frigidere dintr-o data, 

chiar daca are un pret mai mic per total. 

In general, nu functioneaza pentru produsele masive, voluminoase – unde pui tu 4 

frigidere intr-un apartament cu 2 camere?! 

Dar tot poti incerca sa vinzi cantitativ mai mult, acordand reduceri, daca ai 

produse de papetarie de exemplu, produse de curatenie, decoratiuni, produse de 

ingrijire, usi, echipamente etc. 



   

 

La scara mare, poate fi vorba de oferte valabile doar pentru alte firme (cum sunt 

clientii nostri de la Debonaire, ce creeaza cosuri cadou corporate) sau oferte 

pentru cantitati mai mici (incepand de la 3 bucati din produs). 

Indiferent de ce alegi sa promovezi, asigura-te ca ai afisat vizibil in site 

posibilitatea de a se bucura de un pret mai mic, daca achizitioneaza mai mult. 

 

i. Vinde produse cu abonament 

Unele produse, cum ar fi produsele de ingrijire, detergentii, hrana pentru animale 

sau diferite produse alimentare – vin ambalate intr-un volum mai mic si, mai 

devreme decat mai tarziu, se termina. 

Capteaza interesul oamenilor si apeleaza la comoditatea lor cu pachete de produse 

pe care le pot primi lunar sau la un anumit interval de timp recurent.  

Spune-le ca asa nu mai trebuie sa isi bata capul sau sa isi faca griji ca o sa uite sa 

comande produsele preferate, ci acestea ajung la usa lor, exact in momentul in 

care au nevoie de ele. 

 

j. Promovarea unui produs cu o strategie de SEO bine pusa la punct pentru pagina 

de produs 

 Optimizeaza pagina de produs pe baza cuvintelor cheie comerciale & long tail & LSI 

keywords 

 Adauga metas-uri complete si atragatoare: meta titlu cu numele produsului, meta 

descriere care sa includa si un call to action (cumpara, comanda acum, incearca, 

vezi descopera etc.) – poti chiar sa introduci si numarul de telefon pentru comenzi 

directe 

 Renunta la descrierile de produs copiate de la furnizor – creeaza descrieri mai 

lungi, care sa includa cuvintele cheie principale, precum si cuvinte din acelasi 

camp semantic, beneficii + functionalitati, situatii in care poate fi folosit produsul 

tau etc. 



   

 

 Foloseste imagini de produs optimizate cu alt-tag, denumirea aceeasi cu numele 

produsului tau, imagini de calitate dar nu prea mari (pentru a nu afecta timpul de 

incarcare al paginii) si care sa prezinte produsul si in context, in timp ce este 

folosit 

 Foloseste video-uri si imagini SI in descrierea de produs 

 Adauga adresa locatiei tale, daca ai si o locatie fizica din care oamenii isi pot 

cumpara / ridica produsele favorite 

 Incearca sa atragi backlink-uri cel putin catre paginile produselor tale vedeta (de la 

surse relevante, in care are sens sa se regaseasca un link spre magazinul tau) 

 Adauga testimoniale si cere recenzii in paginile de produs – acestea ajuta la 

construirea increderii 

 

k. Creeaza bannere cu accent pe client 

E o adevarata avalansa de bannere in industrie pe care mesajul afisat vorbeste in 

folosul magazinului, nu a clientului. Si adevarul e ca oamenilor nu le pasa de 

magazinul tau… cel putin nu in prima faza. 

 Renunta la mesajele legate de cat de bune, calitative, profesionale sau alte 

adjective sunt produsele tale. Construieste un mesaj prin care transmiti direct 

clientului ce are EL de castigat. 

 Incearca sa folosesti fete umane. Femeile atrag privirea barbatilor, fetele copiilor 

& bebelusilor trezesc instinctul matern, zambetele creeaza zambete si relaxeaza 

starea clientului. 

 Foloseste un call to action (buton) pe banner si ai grija sa fie legat de landing page-

ul corect. 

 Foloseste culorile strategic. Poti sa cauti pe net emotiile pe care le trezeste 

fiecare culoare si sa testezi in bannere. In acelasi timp, tine cont de combinatia de 

culori – produsele trebuie sa iasa in evidenta pe un fundal contrastant. 

 Incearca sa folosesti culori vii – negrul, albastrul inchis, cenusiul si maroniul, intr-o 

proportie prea mare, vor scadea tonusul clientilor 



   

 

 

l. Adauga produse cadou in colet 

Cel mai usor e sa vinzi clientilor fideli, care au cumparat cel putin odata din 

magazinul tau.  

Si cum iti fidelizezi clientii? Ii impresionezi si le depasesti asteptarile.  

Iar asta poti sa o faci prin mai multe metode, inclusiv adaugarea de produse cadou 

in colet. 

 Alege cadouri reprezentative pentru brandul tau, dar cu o valoare mica (nu trebuie 

sa fie scumpe, pentru a fi bine primite) 

 Alege daca vrei sa ii spui din pagina de produs / cos ca o sa primeasca si un cadou 

sau lasi surpriza sa fie descoperita de catre client 

 Pe langa cadou, adauga o scrisoare de multumire – poate fi aceeasi pentru toti dar 

poate fi personalizata cu semnatura ta sau semnatura celui care se ocupa de 

impachetarea coletului respectiv 

 Incearca sa oferi un cadou util, pe care oamenii sa il foloseasca in viata de zi cu zi – 

asa brandul tau va ramane in mintea lui si va atrage atentia cunoscutilor lui, care il 

vad folosind produsul respectiv 

 

m. Promovarea unui produs prin campanii de sezon 

Campaniile legate de un eveniment sau sezon, cu termen limitat, au intotdeauna 

impact. 

De ce? Pentru ca raspund asteptarilor si obiceiurilor de cumparare formate in timp. 

De exemplu, de Craciun toti alergam dupa cadouri, decoratiuni si alimente. De ziua 

mamei, florariile si magazinele de cadouri vand la greu. 

La inceputul toamnei incepi sa sortezi hainele din dulap, sa faci loc pentru haine 

mai groase, noi. 

 Pregateste campaniile de sezon din timp, mai ales cand e vorba de campanii 

majore (de exemplu, Black Friday) 



   

 

 Creeaza continut de sezon, care sa sprijine reducerile si sa trezeasca interesul 

clientilor (ghiduri, articole, video-uri, teasing, bannere, postari etc.) 

 Alege tacticile de vanzare in functie de sezon (de exemplu, pentru sarbatorile de 

iarna merg foarte bine produsele bundle, pentru vara campanii de precomanda cu 

colectiile noi) 

 Intotdeauna limiteaza promotiile – foloseste numaratoare inversa, hello bar, pop-

up-uri 

 In campaniile de sezon, retargeteaza oamenii care ti-au vizitat site-ul in ultimele 6 

luni sau chiar mai mult (in functie de tipul produsului) 

 Foloseste-te de aceste sezoane pentru a lansa produse noi / un brand nou 

 

n. Foloseste exit-pop-ups 

Cu un exit pop-up poti sa recastigi atentia utilizatorului si sa iti atingi diverse 

obiective: ii poti oferi un cod de reducere sa finalizeze comanda pe care ar fi 

abandonat-o, ii poti cere adresa de email pentru a comunica mai personal, ii poti 

atrage atentia asupra unor produse, il poti ruga sa iti raspunda la niste intrebari.  

Si asa mai departe. 

 Pastreaza simbolurile de brand in pop-up 

 Foloseste o culoare contrastanta pentru pop-up, care sa il faca sa iasa in evidenta 

 Foloseste o imagine atractiva (fetele umane au un impact foarte puternic sau poti 

folosi produsul de care era interesat) 

 Fa-i o oferta care sa il faca sa ramana: un ghid, un beneficiu, un discount, un flash 

sale etc. Formuleaza textul cu accent pe verbe si beneficii, sa sune ca un indemn 

la actiune. 

 Afiseaza un call-to-action clar – poti folosi un buton colorat care sa confirme 

actiunea si unul gri (sau culoare stearsa) in care pui varianta de nu 

 

 

 



   

 

 

o. Foloseste o “capcana” – Vinde mai intai un produs mai ieftin, si atrage o 

vanzare mai mare catre acelasi client 

Aici cel mai bine te ajuta un funnel care sa ghideze automat clientul de la produsul 

cu pret mic catre vanzarea mai consistenta. 

 Actioneaza rapid: cand clientul descarca un material (un ghid, o lista, alt tip de 

material educativ), in pagina de multumire arata-i o oferta pentru un produs ieftin. 

 Trimite-i un email cu oferta pentru produsele mai scumpe, ca idee de cross-sell 

pentru ce si-a comandat prima data. 

Acest tip de oferta functioneaza pe principiul ca odata ce ti-a dat o suma de bani, 

omul va avea incredere data viitoare sa cumpere tot de la tine, chiar daca e vorba 

de o suma mai mare. 

 

In concluzie, politica de promovare se refera la ansamblul de actiuni si mijloace ce 

vizeaza informarea si atragerea potentialilor cumparatori catre punctele de 

vanzare, in vederea satisfacerii nevoilor si dorintelor acestora si, implicit, a 

cresterii eficientei economice a activitatilor de productie si de distributie. 

Promovarea produselui/serviciului poate duce la succesul sau la falimentul unei 

afaceri. De aceea, este important ca produsele unei companii, precum si aceasta, 

sa fie promovate cu scopul de a creste cifra de afaceri, de a crea o imagine 

favorabila companiei, de a informa clientii existenti sau potentiali, de a atrage 

consumatorii existenti sau potentiali, de a reception modul in care produsele sunt 

primite de catre destinatari si nu in ultimul rand, de a regla activitatea companiei 

prin aplicarea unor masuri necesare pentru a imbunatati activitatea acesteia. 

In acest punct, posesorul afacerii trebuie sa decida daca bugetul ii permite sa 

apeleze la serviciile unei agentii de publicitate. Strategia de promovare inclusa in 

planul de afaceri are urmatoarele elemente: 

 Efectul dorit in promovare 



   

 

Se refera la identificarea de la inceput a obiectivelor strategiei promotionale. 

Acestea trebuie sa urmareasca feedback-ul din partea clientilor, care sa afle de 

afacere, sa contacteze intreprinzatorul si sa trimita o comanda. 

 Costurile pe care le implica promovarea 

Reprezinta cat ne putem permite, procentul din vanzari, exemolul competitorilor 

nostril si analiza cost-beneficiu 

 Mesajul care va genera efectul dorit  

Intreprinzatorul trebuie sa gandeasca din punctul de vedere al clientului si sa 

identifice astfel factorii care genereaza decizia de cumparare, precum si 

diferentierea fata de concurenta 

 Mijloacele mass-media utilizate 

Trebuie alese cu grija, in functie de bugetul companiei si de natura si stadiul 

afacerii  

 Analiza rezultatelor promovarii 

Se va face pe baza raportarii numarului de cienti potentiali si client efectivi care 

au contactat compania in urma promovarii facute. 

In functie de posibilitatile financiare existente si de finalitatea dorita se allege 

metoda de promovare cea mai adecvata. Aceasta poate fi: 

- reclama in mass-media 

- reclama directa, prin posta 

- vanzare directa “din casa in casa” prin comis-voiajori  

- promovare de informatii referitoare la produs (brosuri, pliante, etc.) 

- targuri si expozitii. 

Alegerea celei mai potrivite forme de realizare a publicitatii reprezinta o problema 

importanta pentru managementul firmelor mici. Aceste metode sunt: TV, reviste, 

presa nationala, presa locala, radio, cinema, postere, oferta prin posta, expozitii, 

internet. Fiecare dintre acestea au avantaje si dezavantaje, de exemplu: 

 Metoda TV are impact imediat si cea mai intinsa arie de acoperire, 

dar este costisitoare si greu de planificat 



   

 

 Metoda prin reviste este usor de directionat, se pot oferi informatii 

tehnice, dar impactul este redus, iar efectul este greu de identificat 

 Metoda prin internet are cost redus al tranzactiilor, comexiunile intre 

participanti se fac la viteze foarte mari, dar nu toti au posibilitatea sa 

se conecteze la internet si de asemenea este greu de controlat 

legimitatea companiilor care opereaza pe internet. 

Companiile recent infiintate, cu buget mai scazut, pot utiliza cu mai mare succes 

campaniile de relatii publice care pot fi mai avantajoase decat reclama platita.  

Astfel, intreprinzatorii pot contacta mass-media locala si pot folosi materiale 

promotionale cum ar fi afise, brosuri, flyere, etc. 

In realizarea reclamei, compania trebuie sa-si defineasca prioritatile 

informationale care pot fi: prezentarea companiei, a produselor sau seviciilor 

existente sau noi, informarea despre reducerile de pret, etc. 

O alta metoda de promovare a vanzarilor o reprezinta utilizarea unor oportunitati 

oferite in scop promotional (de ex. cupoane, reduceri de preturi, premii, etc.), 

insa aceasta metoda vizeaza cresterea cifrei de afaceri pe termen scurt. 

 

Relatiile publice – element al strategiei de marketing 

Relatiile publice sunt contacte directe, realizate consecvent si sistematic, cu 

diferite segmente de public, de catre firma producatoare sau comerciala, in scopul 

imbunatatirii imaginii acesteia pentru cointeresarea agentilor vizati in cumpararea 

produselor proprii. 

Modalitatile de realizare a relatiilor publice sunt: 

 Vehicularea informatiei cu ajutorul purtatorilor de cuvant ai 

institutiilor publice 

 Acordarea de interviuri, materiale publicitare difuzate prin mass-

media 

 Editarea de brosuri, jurnale de intreprinderi 



   

 

 Organizarea de actiuni informative, precum simpozioane, conferinte, 

mitinguri, etc. 

 Organizarea unor actiuni publice cu efecte emotionale deosebite 

asupra consumatorilor 

 Infiintarea unor fundatii cu scop umanitar 

 Asocierea organizatiei cu evenimente importante 

 Implicarea organizatiei in actiuni de utilitate sociala. 

Relatiile publice se refera la modul de prezentare al afacerii in fata presei si pot 

avea costuri reduse, sau pot fi chiar fara costuri. Comunicatele de presa sunt 

foarte importante, ele trebuie sa aiba un format corespunzator, sa fie succinte, 

interesante, cuprinzatoare, usor de inteles si urmarit. Acestea nu sunt elemente de 

reclama directa, ci prezinta o realitate obiectiva ce trebuie sa atraga atentia 

editorului.  

Alaturi de produs, presa si distributie, promovarea formeaza mixul de marketing. 

Mixul de marketing reprezinta una din ideile de baza ale teoriei si practicii de 

marketing modern si este definit ca ansamblul de instrumente tactice de marketing 

controlabile, pe care firma le combina cu scopul de a produce pe piata-tinta 

reactia dorita. 

 

7. Softuri utilizate pentru eficientizarea afacerii 

Prezentare de softuri utilizate pentru eficientizarea afacerii 

I. Familiarizarea cu bazele e-business 

Introducere: ce este e-business 

E-business inseamna in sensul cel mai general, folosirea Internetului pentru a 

reînnoi si transforma căile de comerţ tradiţionale. Multe companii au înţeles acest 

lucru şi au început evoluţia de la afacerea tradiţională la cea de e-business. 

Accesibilitatea la Internet a IMM-urilor a schimbat pentru totdeauna aşteptările 

clienţilor faţă de suport, promptitudine şi disponibilitatea continuă. Realizând 

beneficiile e-business-ului multe companii cauta sa-şi introducă afacerea pe 



   

 

Internet care se dovedeste a fi cel mai convenabil mod de schimbare a 

informaţiilor despre bunuri şi servicii. In societatea zilelor noastre, comunicarea, 

transferul şi schimbul de informaţii se desfăşoară prin intermediul sistemelor 

tehnice. 

E-business a devenit din concept o realitate. Funcţionează pentru toată lumea: 

clienţi, administratori, afaceri. 

Valorile cele mai importante ale e-business sunt: 

- reducerea costurilor 

- satisfacerea clienţilor.  

Punerea la un loc a datelor stocate digital, textelor, suntetului şi imaginii 

(multimedia au condus la răspândirea utilizării sistemelor moderne de 

telecomunicaţii, a computerelor personale şi serviciilor electronice de informaţii). 

Cetăţenii societăţii industriale europene sunt în faţa necesităţii de a reconsidera 

modalităţile de transfer a informaţiilor, adaptându-le noilor cerinţe şi tehnologii.  

Avantajele e-business: 

- constrângerile spaţiale şi temporale în materie de comnicaţii au fost mult reduse 

- informaţiile pot fi prelucrate, stocate şi transferate rapid 

- preţurile serviciilor legate de transferul informaţiei sunt în continuă scădere 

- deschide noi canale de comunicaţie între oameni 

- are un impact important asupra modului în care trăim, învăţăm, muncim, 

consumăm, interacţionăm cu administraţia şi ne distrăm 

- educaţia şi perfecţionarea joaca un rol important în familiarizarea oamenilor cu 

schimbarea 

- importanţa contribuţiei paginilor Web la dezvoltarea activităţilor comerciale pe 

Internet 

- Internetul oferă potenţialilor clienţi posibilitatea de a “vizita” afacerea pe “web” 

şi de a analiza ofertele online de produse şi servicii ale firmelor 

- utilizarea Internetului la costuri scăzute 

- reducerea timpului de introducere pe piaţă a bunurilor şi serviciilor 



   

 

- posibilitatea transferului de informaţii despre bunuri şi servicii sub formă digitală 

- reducerea costurilor de distribuţie şi transport (acolo unde este cazul) 

- firmele pe lângă vânzarea pe care o fac prin Internet, utilizează acest sistem 

pentru supravegherea clienţilor, oferă informaţii pentru media, oferă documente 

despre vânzările efectuate, şi asigură transferuri de fonduri 

- utilizarea pieţelor electronice pe Internet 

- utilizarea Internetului pentru publicitate. Marketingul prin Internet este o 

oportunitate pentru a crea imaginea unei firme şi pentru a atrage clienţi. Firmele 

furnizează informaţii tehnice şi utilizează pagina de web ca o platformă pentru 

lansarea noutăţilor firmei. Folosind propriul website ca pe un magazin, ele oferă 

produse şi preiau comenzi 

- tranzacţionarea electronică a mărfurilor şi serviciilor constituie o extensie a 

comerţului actual 

- eficienţă sporită, în sensul reducerii costurilor şi în ceea ce priveşte efectul 

marketingului 

- îmbunătăţirea relaţiei beneficiar-client 

- comerţul electronic facilitează şi cooperarea între firme 

- reduce costurile de marketing şi de livrare 

- susţine strategia de marketing a firmei şi oferă acces pe noi pieţe 

- are un impact puternic asupra competitivităţii firmelor 

- comerţul electronic permite chiar şi celor mai mici furnizori, indiferent de 

provenienţa lor geografică, să fie omniprezenţi şi să facă afaceri în intreaga lume 

- influenţează pozitiv nu numai activitatea intreprinderilor mici şi mijlocii dar vine 

şi în sprijinul clienţilor, oferindu-le nenumarate opţiuni 

Cai de abordare: 

- dezvoltarea competenţelor la nivelul mediu 

- accesul democratic la informaţii 

- abilitatea de a utiliza reţelele infomaţionale  

- cunoaşterea conţinutului bazelor de date  



   

 

Domenii/servicii in care antreprenorii beneficiaza cu succes de e-business: 

- edituri 

- media 

- finanţe 

- educaţie 

- divertisment 

- aprovizionare cu software specializat 

- cumpărarea de produse en detail cum ar fi îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente 

şi articole igienice 

- comunităţile mici şi rurale pot fi beneficiari direcţi ai oricărei afaceri promovate 

prin Internet. Costurile scăzute de acces crează oportunităţi pentru comunităţile 

rurale de afaceri pentru a se revitaliza. Internetul dă posibilitatea fermierilor şi 

micilor producători de a-şi creea portale pe Internet în vederea promovării 

produselor şi serviciilor pe care le oferă.  

Insecuritatile e-business: 

- securitatea datelor personale în timpul transferurilor în cadrul tranzacţiilor 

electronice 

- depinde de existenţa sau inexistenţa reţelelor de computere 

- temeri în ceea ce priveşte furtul cardurilor de credit, a confidenţialităţii datelor 

personale 

Pentru unele IMM-uri, comerţ electronic înseamnă orice tranzacţie financiară care 

utilizează tehnologia informatică. Pentru altele, noţiunea de comerţ electronic 

acoperă circuitul complet de vânzări, inclusiv marketingul şi vânzarea propriu-zisă.  

E-business are, în sens larg, un impact mult mai profund asupra evoluţiei afacerilor 

şi cuprinde, în fapt, nu numai noile achiziţii comerciale ci şi totalitatea activităţilor 

care susţin obiectivele de marketing ale unei firme şi care pot include, spre 

exemplu, publicitate, vânzări, plăţi, activităţi post-vânzare, servicii către clienţi, 

etc. Ca urmare, s-a lărgit gama de servicii care sprijină şi acordă asistenţă acestui 

nou domeniu al afacerilor. Aceste servicii se referă la furnizorii de Internet, la 



   

 

sistemele de securitate şi semnăturile electronice, la tranzacţiile online sau 

reţelele de magazine, precum şi la serviciile cu caracter general, cum ar fi 

consultanţa, designul de pagini web, elaborarea site-urilor, s.a.  

Această evoluţie are un impact major asupra economiei, în ceea ce priveşte 

crearea de noi intreprinderi, diversificarea celor existente şi, în special, asupra 

potenţialului pieţei forţei de muncă şi a gradului de ocupare a acesteia în viitor. 

Datorită acestei diversităţi a condiţiilor de piaţă ce cuprinde un mare număr de 

furnizori de servicii şi care este într-o permanentă schimbare, se impune ca o 

necesitate punerea la dispoziţia intreprinderilor şi în special a intreprinderilor mici 

şi mijlocii, a unei ”surse” unde să găsească sprijinul adecvat pentru aplicarea 

soluţiilor comerţului electronic în activitatea proprie. 

 

Industria comerţului electronic face, în general, distincţie între tranzacţiile 

Business-to-Business (B-2-B sau BTB) şi tranzacţiile Business-to-Consumer (B- 2-C 

sau BTC):  B-2-B cuprinde toate tranzacţiile ce se efectuează între doi sau mai 

mulţi parteneri de afaceri. Aceste tranzacţii se bazează, de obicei, pe sisteme 

extranet, ceea ce înseamnă că partenerii de afaceri acţionează pe Internet prin 

utilizarea de nume şi parole pentru paginile de web proprii. B-2-C se referă la 

relaţiile dintre comerciant şi consumatorul final, fiind considerat comerţ electronic 

cu amănuntul. O noua opţiune în comerţul electronic este tranzacţia Business-to-

Employee (B-2-E), care se refera la tranzacţiile din interiorul unei firme, destinate 

personalului angajat al firmei şi efectuate prin sistemul intranet propriu.    

 

II. Automatizarea afacerii 

Modelul care va fi utilizat este prima decizie ce trebuie luată atunci cand IMM-ul 

doreste să demareze o afacere pe Internet. Există deja multe modele pentru 

derularea afacerilor pe Internet. Acestea pot fi clasificate în funcţie de numărul de 

furnizori, prestatori de servicii către clienţi, astfel:  

- 1-către-1 (e-shop) 



   

 

- mai mulţi-către-1 (e- mall) 

- mai mulţi-către-mai mulţi (e-licitatie).  

Se constituie astfel, un lanţ de servicii în cadrul căruia fiecare element poate fi 

dominant: 

- un prim element este furnizorul de produse sau servicii 

- al doilea este furnizorul de servicii Internet, care poate pune la dispoziţie de la 

spaţiu pe pagina web până la posibilitatea integrarii într-un e-mall 

- al treilea element al lanţului este clientul, având o anumită formare profesională, 

interese proprii şi preferinţe.  

Acest client poate fi: 

- un consumator (B-2-C) 

- o altă firmă (B-2-B) 

- administraţia publică (B-2-A)  

- un angajat (B-2-E), în contextul tranzacţiilor interne din cadrul unei firme.  

 

Modele de e-business: 

 magazinul electronic (e-shop) 

Ideea de bază a comerţului electronic este aceea de a transpune afacerea fizică, 

materială, în pagina de Internet. Astfel, firma îşi prezintă catalogul de produse 

precum şi serviciile prin Internet. Produsele sunt oferite, în general, la diferite 

categorii de preţ, ţinând seama de tendinţa clienţilor de a testa calitatea, viteza şi 

eficienţa livrării înainte de a decide să cumpere produse mai scumpe. Produsele 

adecvate comercializarii prin Internet sunt, de obicei, cele care pot fi descrise cu 

uşurinţă şi nu necesită folosirea simţului tactil: bilete de avion sau de concert, CD-

uri, cărţi, software, unelte, piese de schimb, anumite alimente sau chiar 

autoturisme). Alegerea variantei optime pentru magazinul dumneavoastră 

electronic depinde de costurile de telecomunicaţie, know-how-ul tehnic la nivelul 

firmei, grupul ţintă, mărimea, structura şi obiectivele pe termen mediu ale 

viitorului e-shop. În măsura în care este posibil, un e-shop ar trebui să poată fi 



   

 

accesat pe mai multe căi: un link/publicitate permanent pe un site portal, un 

cuvânt-cheie publicitar în cadrul motoarelor de căutare sau în cadrul prezentării pe 

Internet a informaţiilor generale despre întreaga activitate a firmei sau despre 

întreaga gamă de produse şi o fereastră a acestui site în cadrul unui e-mall – toate 

acestea concomitent. În plus, o idee interesantă ar fi să se stabilească denumiri de 

genul”www.produs1.com” pentru grupele de produse, cu link exact la pagina 

corespunzatoare din cadrul magazinului electronic. Preţurile produselor vândute 

prin Internet ar trebui să fie mai mici decât cele practicate pentru comenzile 

clasice. 

 magazinul universal electronic (e-mall) 

Un e-mall oferă un front comun pentru mai multe e-shop-uri şi poate fi realizat 

utilizând diverse modele de tranzacţii, în funcţie de tipul de servicii pe care 

proprietarul mall-ului doreşte să le ofere. Tot proprietarul este cel care se ocupă şi 

de marketingul aferent mall-ului, astfel incât alegerea mall-ului potrivit este o 

decizie esenţială pentru deţinătorul unui magazin. Pentru unele domenii este 

benefică participarea în cadrul unui mall alături de produse competitive cum ar fi 

bijuteriile. Aceasta duce la creşterea traficului în mall şi astfel la creşterea cifrei 

de afaceri a fiecărui magazin din structura acestuia. Pe de altă parte, deţinătorul 

mall-ului poate obţine profit din reclamă, taxe percepute membrilor şi/sau taxe 

asupra tranzacţiilor. 

 achiziţia publică electronică (e-procurement) 

Poate include negocierea electronică, contractarea şi licitarea în colaborare, spre 

exemplu. Pentru ca acest model să poată fi şi la îndemana intreprinderilor mici, s-

au înfiinţat platforme sau consorţii în cadrul cărora vânzătorii acţionează împreună 

pentru a obţine oferte mai avantajoase de la producători. Spre exemplu, industria 

modei este un important utilizator al acestor consorţii. 

 licitaţia electronică (e-auction) 

Licitarea produselor şi obiectelor pe Internet s-a dovedit a fi un model de mare 

succes. Poate fi utilizat atât pentru comerţul electronic B-2-B cât şi pentru cel B-2-



   

 

C şi, datorită faptului că este un domeniu de mare interes, poate fi de asemenea 

integrat şi în e-shop-urile obişnuite. Produsele vândute prin licitaţia electronică pot 

fi produse de ultimă oră, de suprastoc sau cu stoc fluctuant sau obiecte de valoare 

pentru colecţionari specializaţi şi includ de la bunuri materiale, metale şi materii 

prime agricole, la obiecte de artă unicat. 

 comunitatea virtuală (virtual community) 

Pe Internet – exact ca şi în realitate, oameni având interese comune se întrunesc în 

comunităţi pentru a discuta sau a asculta tematicile preferate. Aceste forumuri 

(forumul de discuţii, grupul de discuţii interactiv-chat sau lista de corespondenţi -

mailing list sunt utile atât pentru timpul liber cat şi pentru comunicările de afaceri 

şi sunt denumite “comunităţi virtuale”.  

 prestări servicii electronice (e-service providing) 

Comunicările de afaceri se pot face şi prin intermediul unui serviciu contra cost. 

Canalul de comunicare directă sau video-conferinţele sunt instrumente atractive 

care reduc costurile de calatorie şi sunt utilizate de firmele mari atât pentru 

comunicări ştiinţifice cât şi pentru cele comerciale. Canalul de comunicare directă 

sau video-conferinţele sunt instrumente atractive care reduc costurile de calatorie 

şi sunt utilizate de firmele mari atât pentru comunicări ştiinţifice cât şi pentru cele 

comerciale. 

 brokeraj de informaţii 

Informaţiile competente sunt necesare pe tot parcursul lanţului valoric de furnizori 

de servicii. Aceasta necesitate nu mai poate fi în prezent satisfacută de 

cunoscutele motoare de căutare sau de cataloage, astfel încât deţinătorii de baze 

de date consacrate au migrat catre web oferind arhive indexate pentru publicaţii 

periodice, brevete şi informaţii de piaţă, dar şi literatură ştiinţifică de specialitate. 

Unele dintre aceste servicii comerciale sunt prestate contra cost, fie în baza unui 

sistem de abonament, fie prin intermediul banilor electronici de tipul e-cash sau 

cybercash. 

 modele de publicitate 



   

 

Au fost infiinţate unităţi şi agenţii de cercetare care încearcă să creeze mecanisme 

de detectare semantică, dar serviciile de informare care au la bază experienţa 

umană, respectiv experţi în domeniu, rămân in continuare servicii de importanta 

capitala pentru lumea afacerilor. 

Totusi, a fi o firmă inovatoare nu mai este sinonimul cu a fi prezent pe Internet cu 

o pagină a firmei. Ceea ce contează este modul de utilizare efectivă şi inovatoare a 

paginii de Internet. În general, comerţul electronic are impactul cel mai puternic 

asupra sectoarelor implicate în transmiterea primară de informaţii, precum: 

- servicii poştale, de comunicaţii, radio şi TV 

- sectoarele care furnizează informaţii: finanţe, cultură, agenţii de turism sau 

oameni de afaceri 

Variantele de e-business oferă avantaje punctuale, reciproce: 

 avantaje pentru client:  

-  comoditate sporită         

- opţiuni multiple  

- informaţii uşor de găsit  

- pagini personalizate 

 avantaje pentru comerciant:  

- atragerea de noi clienţi prin intermediul unui nou canal de distribuţie 

- vânzări sporite către clienţii existenţi  

- vânzare la cerere 

 - cheltuieli reduse de inventariere şi de operare      

Rolul paginilor de Internet evoluează de la marketing spre vânzarea directă. E-

business necesită prezenţa într-o reţea de bază, promovarea firmei, furnizarea de 

servicii premergatoare vînzării şi servicii post-vânzare. Mii de intreprinderi mici şi 

mijlocii pot confirma deja, că aceste condiţii minime pot fi asigurate fără 

dificultate şi cu cheltuieli reduse, prin utilizarea tehnologiilor tradiţionale de 

Internet. Cumpărarea “online” este doar o mică parte a comerţului electronic. 



   

 

Acesta include şi tranzacţiile de bursă şi de obligaţiuni sau achiziţionarea în direct 

a aplicaţiilor electronice fără a fi necesară deplasarea la un magazin.  

Obiectivele unei pagini de internet: 

- se pot oferi servicii consumatorilor 

- se pot prezenta detalii despre produsele proprii 

- se poate răspunde la întrebările frecvente 

- se pot vinde produse şi servicii 

- se pot primi comenzi “online” 

- se proceseaza comanda 

- oferă informaţii despre acceptarea şi confirmarea cărţii de credit, în timp ce 

clientul este conectat “online”. 

Important de retinut: 

În sprijinul intreprinderilor mici şi mijlocii care doresc să demareze afaceri proprii 

pe Internet şi venind în întâmpinarea nevoilor lor specifice a fost elaborată, în 

cadrul unui proiect susţinut de Comisia Europeană, o pagină de Internet www.e-

gateway.net care oferă diverse informaţii din domeniul comerţului electronic, 

precum:  

- o bază de date cuprinzând furnizori de software, hardware, publicitate, de 

servicii suplimentare şi consultanţi; 

- ştiri şi noutăţi în domeniu 

- studii de caz, rapoarte şi exemple din experienţa firmelor, un ghid “pas cu pas” 

de comerţ electronic 

- un calendar de evenimente din sfera comerţului electronic, desfaşurate în 

întreaga lume. 

Concluzii privind e-business: 

- trecerea la societatea informaţională va împărţi practic intreprinderile în 

organizaţii moderne “concentate”, care utilizează noile tehnologii şi organizaţii 

tradiţionale 



   

 

- rolul managerului se va muta din ce în ce mai mult, de la simpla luare a deciziilor 

la optimizarea creativităţii, a capacităţii de innovare şi pregătirii intelectuale ale 

subordonaţilor 

- lucrul în echipă, colaborarea şi cooperarea între angajaţi va fi trăsătura cheie a 

organizaţiei viitorului 

- utilizarea resurselor, indiferent de natura lor, va fi planificata optim pe baza 

previziunilor si cererii de piata 

- posibilitati extinse de control, analiza si raportare 

- coerenta si eficienta pentru fiecare flux de activitate in parte 

- noile aptitudini care însoţesc aceste tehnologii (tehnice) , intelectuale şi sociale – 

devin esenţiale pentru viaţa, munca şi participarea activă într-o societate a 

cunoaşterii. Amploarea acestor aptitudini se extinde mult peste “operare 

computer” şi fac parte din categoria “noilor aptitudini de bază”, cum ar fi limbile 

străine, spiritul antreprenorial, utilizarea noilor tehnologii, şi care trebuie 

dobândite printr-un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

- e-business gestioneaza resursele IMM-ului in care este implementat, oferind date 

exacte, relevante si usor de accesat, ceea ce are drept efect, cresterea 

productivitatii si eficientei acestuia, la reducerea costurilor si a riscurilor 

operationale, la un management financiar mai bun si implicit, la cresterea 

profitabilitatii afacerii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Paralela intre tranzactii comerciale clasice si comertul electronic: 

 

Tranzactii comerciale clasice Comertul electronic 

cercetarea de marketing 

incheierea contractului comercial 

vanzarea produsului sau a serviciului 

plata produsului sau a serviciului 

accesul la noi segmente de piata (noi 

clienti) 

cresterea vitezei de derulare a 

afacerilor  o flexibilitate ridicata a 

politicilor comerciale 

reducerea costurilor de aprovizionare, 

de desfacere, de publicitate, etc. 

simplificarea procedurilor 

 

Definitia comertului electronic: acea maniera de a conduce activitatile de comert 

care foloseste echipamente electronice pentru a mari aria de acoperire (locul in 

care se pot afla potentialii clienti) si viteza cu care este livrata informatia. 

 

III. Furnizori principali de soluții software de business 

Principalii furnizori de soluţii ERP pe piaţa românească: 

 companiile celebre de software (Microsoft, SAP, Oracle, Scala) 

 companii 100% romanesti (Crisoft, Transart, Bit Software, TotalSoft, 

WizRom,etc), a caror tendinta este de a oferi produse destinate 

special domeniului IMM-urilor. 

Câţiva dintre cei mai importanţi furnizori ERP de pe piaţa românească: 

- Alfa Software (http://www.asw.ro/) 

- Assitec (www.assitec.ro ) 

- AttoSOFT (www.attosoft.ro)  

- Crescendo (www.crescendo.ro) 

- CRIsoft (www.crisoft.ro) 



   

 

- EBS România (http://www.ebs.ro/)  

- Entersoft (www.entersoft.gr)  

- Expert software (http://www.x5.ro/) 

- Global Software (globalsoftware.ro)  

- Integrator (www.integrator.ro)  

- Mesonic (www.mesonic.com)  

- Oraecon (www.oraecon.ro) 

- Pluriva (www.pluriva.com)  

- Prodigy (www.prodigy.ro)  

- ProSoft++ (http://www.ps .ro/ ) 

- Rose (www.sistemerp.ro) 

- Senior Software (www.seniorerp.ro) 

- Sistec-sbsol (www.sistecsbsol.ro)  

- SIVECO România (www.siveco.ro) 

- Skysoft (www.skysoft.ro ) 

- Sysgenic (www.2ibs.ro iBS Xpress) 

- Transart (www.transart.ro)  

- WinMENTOR (winmentor.ro) 

 

De ce trebuie sa tina cont administratorul unui IMM in alegerea soluțiilor software 

de business: 

 

 de nevoile IMM-ului 

 de tehnologia utilizata 

 de caracteristicile software-ului 

 de implementare 

 de costuri. 

 



   

 

8. Evaluarea afacerii; decizii posibile referitoare la afacere – continuare, 

dezvoltare, diversificare, lichidare - 

Eficienta constituie raportul dintre ansamblul efectelor utile (rezultatele) si 

eforturilor (cheltuielile) ocazionate de desfasurarea unei activitati economice. 

 

a. Evaluarea afacerii prin intermediul rezultatelor economice; analiza 

indicatorilor economico-financiari 

Indicatorii specifici de apreciere a eficientei unei companii 

 Indicatori de efort 

 Cheltuielile companiei 

 Capitalul 

 Numarul salariatilor 

 Fondul de salarii 

 Volumul investitiilor 

 Indicatori de efect 

 Veniturile 

 Capacitatea de productie 

 Productia fizica 

 Productia marfa 

 Volumul vanzarilor 

 Cifra de afaceri 

 Profitul  

 Incasarile valutare 

 Indicatori de utilizare a factorilor de productie 

 Pentru factorul munca 

 Pentru factorul capital 

 Indicatori de eficienta economica 

 Costurile unitare 

 Productivitatea muncii pe produs 



   

 

 Profitul pe unitatea de produs 

 Rata profitului 

 Cheltuielile de circulatie 

 Rata rentabilitatii 

 Indicatori financiari 

 Indicatori de lichiditate (lichiditatea reprezinta capacitatea unei 

firme de a face fata datoriilor pe termen scurt) 

 Indicatori de solvabilitate (solvabilitatea reprezinta capacitatea unei 

companii de a-si onora obligatiile fata de partenerii de afaceri din 

activele sale) 

 Indicatori de gestiune (masoara eficacitatea unei societati in 

administrarea resurselor stabile si derularea activitatilor) 

 Indicatori de rentabilitate (rentabilitatea reprezinta capacitatea unei 

companii de a realiza vanzari care depasesc costurile activitatilor) 

 

b. Tehnici de analiza financiara 

 Punctul critic al unei afaceri: acel nivel de activitate (valoric sau cantitativ) 

in care nu se obtin profituri si nu se inregistreaza nici pierderi, adica 

veniturile obtinute sunt egale cu cheltuielile inregistrate 

 Fluxul de numerar (fluxul de casa): volumul de numerar care intra si care 

iese din afacere in timpul unei perioade contabile 

 Analiza de deviatie a bugetului: metoda de control direct asupra modului de 

desfasurare a afacerii, care il ajuta pe antreprenor sa-si diminueze costurile 

si sa-si mareasca profiturile 

 

c. Ciclul de viata al intreprinderii/afacerii 

 Initierea afacerii 

 Lansarea afacerii 

 Supravietuirea 



   

 

 Consolidarea si controlul 

 Controlul si planul de afaceri 

 Dezvoltarea afacerii 

Indicatorii de evaluare a afacerii 

 Cifra de afaceri 

 Marimea profitului 

 Profitul reinvestit 

 Volumul investitiilor 

 Numarul de angajati 

 Marimea creditelor 

 Volumul exportului 

 Cheltuielile administrative 

 Maturitatea afacerii 

 Declinul afacerii 

Practica economica demonstreaza ca iesirea unei societati din criza se poate 

realiza in doua variante juridice: 

 Cu resursele proprii ale societatii si proprietarilor (asanare) 

 Cu sprijinul creditorilor (moratoriu si iertarea de datorii) 

 Dizolvarea si lichidarea societatii comerciale 

In conformitate cu Legea nr. 31/1990, cazurile in care o societate comerciala 

romana se dizolva sunt urmatoarele: 

 Trecerea timpului stability pentru durata societatii 

 Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii 

 Declararea nulitatii societatii 

 Hotararea adunarii generale a societatii comerciale 

 Hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive 

temeinice (neintelegeri grave intre asociati) 

 Falimentul societatii 



   

 

 Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. 

 

9. Finantari pentru afaceri 

Finanțările provenite de la Uniunea Europeană sunt disponibile pentru toate 

tipurile de companii, indiferent de mărime și de sectorul în care activează, inclusiv 

antreprenori, întreprinderi nou înființate, microîntreprinderi, intreprinderi mici și 

mijlocii   și întreprinderi mai mari. Astfel, sunt disponibile  o gamă largă de soluții 

de finanțare: împrumuturi pentru întreprinderi, microfinanțare, garanții și capital 

de risc. 

Deși, față de anii trecuți, fondurile destinate IMM-urilor au crescut, 

antreprenorii roma ̂ni considera ca una dintre marile probleme ale mediului de 

afaceri rama ̂ne capacitatea i ̂nca redusa i ̂n atragerea finant ̦arilor. Cele mai 

vulnerabile se situeaza afacerile aflate i ̂n stadiu incipient și start -up-urile care 

pornesc de la un capital modic s ̦i au posibilitat ̦i restrânse de investit ̦ie, astfel i ̂ncât 

ajung ușor i ̂n situația de a nu derula, i ̂n fapt, nicio activitate economica. 

            O afacere are la dispozit ̦ie o serie de instrumente de finant ̦are, precum: 

- Sursele de finant ̦are ale i ̂ntreprinderilor: forme specifice (autofinant ̦area, 

aporturile la capitalul propriu, cont ̦inutul s ̦i caracteristicile act ̦iunilor, recurgerea 

la i ̂ndatorare) 

- Surse de finant ̦are de catre tert ̦i (business angels, crowfunding, venture 

capital) 

- Surse de finant ̦are nerambursabila sau part ̦ial rambursabila pentru IMM-uri 

(identificarea programelor de finant ̦are, completarea cererii de finant ̦are, 

aplicarea, implementarea priectelor)  

- Autofinanțarea—ofera cea mai mare independent ̦a de acțiune; presupune 

reinvestirea unei part ̦i din profitul obt ̦inut în ultimul exercit ̦iu financiar.  

- Aportul la capital propriu—creșterea capitalului social i ̂n numerar sau i ̂n 

natura. Microfinant ̦area— creditarea antreprenorilor care nu au acces la 

serviciile traditionale bancare (valoare unui microcredit variaza sub 10.000 



   

 

de euro și 25.000 de euro). Presupune prezentarea de garant ̦ii din partea 

antreprenorilor, aidoma împrumutului bancar 

- Finanțarea cu suportul unui business angel (persoane care dispun de resurse 

și experiența și ofera sprijin financiar proiectelor mici de afaceri pentru a le 

ajuta sa se dezvolte.) Practica nu este foarte raspa ̂ndita în Roma ̂nia, dar 

conform analiștilor în domeniu, corporat ̦iile încep sa ofere finant ̦are start-

up-urilor locale dezvolta ̂nd programe s ̦i platforme web i ̂n acest sens. 

Finanțarea poate fi obt ̦inuta prin prezentarea unui plan de afaceri 

concludent. De obicei, un business angel nu cere nicio garant ̦ie pentru 

investiția realizata  

- Crowdfunding—colectare de finant ̦ari mici de la mai multe persoane prin 

promovarea unei anumite idei de afaceri. Site-urile de crowfunding devin 

tot mai populare i ̂n lumea întreaga.  

- Venture capital (capital de risc)—injecții de capital asigurate de finant ̦atori 

(deținatori de fonduri) care devin act ̦ionari minoritari ai firmei. Aces ̦tia 

participa i ̂n firma pentru o perioada determinata de timp (i ̂ntre 3-5 ani, de 

regula), dupa care se retrag din act ̦ionariatul firmei. Firma nu va datora 

dobânda acestei suplimentari de capital, investitorii ava ̂nd de ca ̂s ̦tigat 

dintre pret ̦ul de va ̂nzare al act ̦iunilor, respectiv valoarea acestora la 

momentul ieșierii finant ̦atorului și prețul de intrare, finant ̦area acordata 

societații. În Roma ̂nia, puține sunt cazurile i ̂n care se obțin investit ̦ii prin 

capital de risc.  

Pentru obținerea unei finațări, sunt necesare următoarele etape: 

Identificarea sursei de finanțare: 

 Realizarea unui plan de investiții 

 Realizarea unei strategii de investitii pe termen lung 

 Încadrarea proiectului în unul dintre programele europene de finantare 

având în vedere criteriile de eligibilitate 



   

 

 Stabilirea valorii bugetului  proiectului și a sumei care poate fi obținută din 

fonduri europene/buget de stat 

 Identificarea structurii finanțării pentru contributia proprie de minim 30% 

din valoarea proiectului: prefinantare acordată de program, credit bancar, 

surse proprii 

 Contactarea băncilor pentru a vedea care sunt criteriile care trebuie 

îndeplinite pentru obținerea creditului 

Pregatirea proiectului 

 Redactarea proiectului de către societate sau  apelarea la o firmă de 

consultanță 

 Accesarea site-urilor de profil pentru a primi materiale informative, ghidul 

solicitantului cu anexe 

 Studierea "Ghidului solicitantului" aferent programului pentru care se aplică 

 Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru a depista daca 

investitia se încadreaza la finantarea respectivă 

 Stabilirea obiectivelor proiectului 

 Întocmirea documentatiei pentru dosarul de finanțare 

Depunerea proiectului: 

 Depunerea dosarului proiectului la Autoritatea de Management/Organismul 

Intermediar a/al programului operational indicat in"Ghidul solicitantului" 

care se doreste a fi accesat 

 Evaluarea economico-financiaă a dosarului 

 Semnarea contractului de finantare / respingerea dosarului 

Implementarea proiectului: 

 Derularea proiectului în perioada de implementare stabilită prin proiect 

 Depunerea cererii de rambursare la autoritatea indicata în"Ghidul 

solicitantului" 

 Obtinerea fondurilor europene  

 



   

 

Pentru perioada de programare 2020 - 2027, România are alocate 

aproximativ 80 miliarde de euro, fonduri europene, din care aproximativ 33 

miliarde de euro sunt destinați relansării economice a țării, deschizându-se  

oportunități majore celor care au idei bune, au planuri de afaceri viabile – ei sunt 

cei care au șanse mari să acceseze aceste fonduri nerambursabile. 

 

La momentul redactării prezentului raport, se enumerau urmatoarele finanțări: 

 PNDR 6.2 

Programul PNDR – Program Național de Dezvoltare rurală 6.2.  oferă  aplicanților  

maxim 70.000 Euro pentru investiții rurale, non-agricole. Solicitanții pot fi firme 

micro, mici și mijlocii, dar și firme nou înființate, finanțarea fiind 100 % 

nerambursabilă.  

Fermierii respectiv firmele cu activitate agricolă pot aplica la această finanțare, în 

cazul în care doresc să demareze o activitate non-agricolă, activitățile finanțate 

pot fi de producție (de la producția de îmbrăcăminte până la produse 

farmaceutice), prestări servicii și diferite meșteșuguri. 

 PNDR 6.4 

Acest program oferă pentru solicitanți maxim 200.000 Euro, cu condiții similare 

celor de la submăsura 6.2., dar aportul propriu fiind de 10 % sau de 30 %. Printre 

activitățile scorate întră și producția de băuturi nealcoolice. 

 Digitalizarea IMM-urilor 

Firmele micro, mici și mijlocii prin intermediul programului de finanțare Digitizarea 

IMM-urilor   pot solicita fonduri între 30.000-100.000 Euro. Cheltuieli eligibile vor fi 

achizițiile de softuri, echipamente IT, site-uri, semnături digitale, cursuri de 

formare în informatică, host-uri, etc., cu 10 % aport propriu.  



   

 

Programul oferă finanțare pentru domeniile hotel-restaurant-catering în sumă 

maximă de 800.000 Euro/aplicant. Pot solicita finanțare și agențiile de turism, 

organizatorii de evenimente și ghizii turistici.  

 POR 1.2 

În cadrul Programului Operațional Regional – POR 1.2, se oferă fonduri 

nerambursabile IMM-urilor, în sumă maximă de 200.000 Euro pentru achiziționarea 

de servicii-suport pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare și 

investiționale. Aportul propriu este de minim 10 %. 

 HG 807/2014 

HG 807/2014 oferă finanțare nerambursabilă în proporție de 50% pentru dezvoltare 

regională.  Pot solicita fonduri nerambursabile atât IMM-urile și firmele mari, cât și 

START-UP-urile, care prin această finanțare pot contribui semnificativ la 

dezvoltarea regiunii pentru care se solicită finanțarea, prin realizarea de investiții 

inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare 

adăugată mare. Bugetul total al acestei axe este de 37.5 milioane Euro, repartizat 

diferențiat pe regiuni. 

 HORIZON Europe 

Prin programul de finanțare HORIZON Europe, Consiliul European acordă fonduri 

între 200.000-2.5 milioane Euro pentru proiecte inovative și de cercetare.  

Pot participa firme cu proiecte inovative proprii sau consorții formate din 

întreprinderi inovatoare.  

Prin acest program angajații firmelor participante pot beneficia de salarii până la 

5.000 Euro, de asemenea, finanțarea acoperă achiziții de softwere și echipamente 

IT. 



   

 

 Granturi SSE și Norvegiene 

Granturi SSE și Norvegiene sunt utile pentru întreprinderi mici/mijlocii/mari 

cu vechime, care solicită finanțări pentru activități cu caracter inovativ și 

ecologic, în domeniile IT,  

De asemenea, vor fi disponibile și alte finanțări, cum ar fi: 

 PNDR 4.2 destinat procesării și comercializării produselor obținite din 

fructe;   

 PNDR 4.2. pentru procesarea/prelucrare/comercializarea produselor agricole 

(vegetal și zootehnic); 

 PNDR 6.1.tinerii fermieri pot solicita maxim 70.000 Euro cu 100% 

nerambursabilitate;  

 PNDR 4.1 pentru Investiții în exploatații agricole existente;  

 POPAM II.2.pentru dezvoltarea în piscicultură. 

 Incubatoare de afaceri 

Valoarea minimă a unui proiect poate fi de 200.000 euro și cea maximă de 7 

milioane euro.Finanțarea neranbursabilă variează între 50 și 90%. 

 RO-CULTURA 

Programul de finanțare RO-CULTURA finanțeaza activitățile culturale cu o valoare 

minimă a finanțării nerambursabile de 50.000 euro – maxim  200.000 euro.  

 Innotech Student 

Innotech Student acordă fonduri nerambursabile tinerilor studenți, de la masterat 

și doctorat, prin intermediul căruia ei pot demara diferite afaceri de specialitate.  



   

 

Granturile acordate se vor situa între 40.000-100.000 de euro fiecare, în funcție 

de numărul de locuri de  muncă pe care le vor crea.  Bugetul cadru al acestui 

program, în acest an s-a mărit de la 20 milioane Euro la 65.2 milioane Euro. 

 EU Prize for Women Innovators 

Programul de finanțare EU Prize for Woman Innovators  acordă premii între 50.000-

100.000 Euro pentru femei cu idei inovative utile  

Pe lângă finanțările provenite de la UE, antreprenorii mai au la dispoziție 

finanțări mixte UE – Bugetul de stat, Start-upuri, IMM. România Start-up Nation - 

este o schema de finanțare mixtă - fonduri UE și de la bugetul de stat. Firmele 

(SRL) mici și mijlocii (IMM) 2017 vor putea obține finanțări de până la 200.000 de 

lei pentru investiții. 

De asemenea, finanțările de la bugetul de stat disponibile prin programe de 

finanțare de genul: 

- IMM – Programul Comert Este un program de sprijin pentru IMM-uri finanțat 

numai din bugetul de stat, prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Antreprenorii 

cu firme mici si mijlocii vor putea obtine ajutoare nerambursabile de la stat de 

pana la 250.000 de lei (circa 55.000 Euro) pentru investitii; 

- IMM – Programul Microindustrializare -  Mici fabrici în România vor putea 

primi ajutoare de până la 450.000 de lei (100.000 de euro) fiecare, pentru 

investitii. 

- IMM- Programul Internationalizare.  Firmele mici si mijlocii vor putea primi 

fonduri nerambursabile in valoare de maxium 50.000 de lei (circa 11.000 

euro), pentru activitati de internationalizare a afacerii, prin participare la 

targuri in strainatate si achizitionare de de site-uri si aplicatii mobile de 

promovare.  

 

 

http://www.startupcafe.ro/inscriere-aplicatie-startup-nation-2017.htm


   

 

 

VI. Aspecte cheie care trebuie monitorizate 

Ulterior infiintarii afacerilor, aspectele care au trebuit monitorizate, rezultate in 

urma implementarii acestui proiect, au constat in: 

-  respectarea planului de afaceri aprobat si utilizarea subventiei pentru atingerea 

obiectivelor pentru care a fost acordata (planul de achizitii; cercetari de piata; 

solicitari de oferta; contract; nota de fundamentare; state de plata; documentele 

justificative ale platii, respective procese verbale, OP-uri, facturi, extrase de cont, 

extrase REVISAL, etc.) 

- evolutia produsului/serviciului/lucrarii 

- fluxul si fluctuația pe plan financiar, previziuni, scenarii, actiuni viitoare, prin 

prisma exploatarii sustenabilitatii afacerii, in sensul dezvoltarii si nu doar al 

supravietuirii in piata. 

 

VII. Exemple de bune practici la nivel de proiect  

Exemplele de bune practici s-au concretizat in primul rand in perfectarea 

conventiilor de colaborare cu companiile care prin intermediul unui mentor, au 

realizat un transfer de know-how pe o durata de minim 40 de ore, catre castigatorii 

planurilor de afaceri.  

In al doilea rand, in organizarea a patru seminarii tematice in cadrul carora au fost 

discutate aspecte privind facilitarea initiativelor antreprenoriale la nivel local si 

sustinerea implementarii acestora. In cadrul acestor seminarii, reprezentatii IMM-

urilor create au avut oportunitatea de a adresa problematici intampinate pe durata 

functionarii IMM-urilor si de a sugera modalitati de abordare si potentiale solutii, 

care pot fi implementate cu ajutorul entitatilor relevante, iar entitatile relevante 

au putut adresa sugestii si propuneri privind eficientizarea comunicarii si 

imbunatatirea capacitatii de raspuns. De asemenea, seminariile tematice au 

urmarit eficientizarea activitatii si prin intarirea colaborarii intre IMM-urile 



   

 

infiintate in cadrul proiectului, precum si intre acestea si entitati relevante de la 

nivel regional. 

Antreprenorii și IMM-urile, pentru reusi sa ramana pe piata, au nevoie de 

competențe specifice, personalizate, care îi pot ajuta să își dezvolte avantaje 

competitive și să profite de lanțurile valorice globale și de gestiunea comună a 

resurselor umane. Astfel, grupurile de întreprinderi, rețelele de întreprinderi și 

alte tipuri de asociere ale întreprinderilor pot oferi astfel de medii de sprijin 

întrucât acestea reunesc actorii relevanți din întreprinderi, învățământ, cercetare 

și din sectorul public. 

 

 

 

 

 

 

VIII. Marturii ale beneficiarilor si stakeholderilor implicati  

“Dorim sa investim in cursuri de formare profesonala continua” (beneficiar afacere 

in domeniul agentiilor de publicitate). 

“IMM-ul a incheiat cu profit, iar daca va fi necesar, dorim sa mai achizitionam o 

cabina Floatspa si un spatiu mai mare pentru dezvoltarea afacerii” (beneficiar in 

domeniul activitati de intretinere corporala). 

“IMM-ul este in ascensiune, chiar daca pandemia nu a disparut. Studioul a 

descoperit noi talente in zona artistica, se realizeaza pregatiri pentru noile 

proiecte, se cauta colaborari si brand-uri pe care sa le asocieze noilor artisti” 

(beneficiar in domeniul activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de 

editare muzicala). 

“Am inceput aceasta afacere din dorința de a ma întreține pe seama unui hobby 

sau a unei pasiuni” (beneficiar al afacerii salon de masa) 



   

 

“Fiind antreprenor am avut oportunitatea de a învăța mai mult decât din poziția de 

angajat” (beneficiar studio foto) 

“Am licenta in automatica, eram un programator de succes, dar am deschis aceasta 

afacere care in primele 6-7 luni de fuctionare a avut profit, ulterior din cauza 

pandemiei, provocarea a fost de a gasi echipamentele, intrucat si fabricile au fost 

inchise” (beneficiar afacere comercializare a tuturor echipamentelor necesare 

pentru practicarea snowboard-ului în afara pârtiilor) 

“Am avut inca de la momentul infiintarii o activitate intense, situatiile mai delicate 

fiind acelea privind achizitionarea echipamentelor care s-au scumpit de la 

momentul scrierii planului de afaceri” (beneficiar afacere studii de topografie si 

cadastru) 

“Lucram doar pe baza de programare si obiectivul principal este sa respectam 

termenele date clientilor cat imp de reparare. De aici ne vin si recomandarile, 

oferim seriozitate si transparentain munca pe care o desfasuram” (beneficiar 

service auto) 

“Dorim sa ne dezvoltam continuu si sa nu facem rabat la calitate, desi pandemia 

ne-a incetinit ritmul” (beneficiar afacere fabricare confectii din material tesute, 

tricotate sau crosetate) 

“Punem accent pe gradul mare de originalitate, realizam manual bijuterii unicat” 

(beneficiar afacere fabricare bijuterii si articole similare din metale si pietre 

pretioase) 

“Am libertatea de a-mi desfășura activitatea conform propriilor alegeri (beneficiar 

afacere servicii de proiectare de arhitectura) 

Si marturii ale beneficiarilor mai putin norocosi, afectati grav de pandemie: 

“IMM-ul face parte din categoria direct afectata de masurile impuse, categorie care 

nu a beneficiat de nimic din partea statului, insa a dus la bun sfarsit obligatiile 

privind implementarea si sustenabilitatea proiectului, pana la data asumata, chiar 

daca a fost nevoit sa crediteze firma“ (beneficiar afacere in domeniul activitati de 

productie cinematografica, video si de programe de televiziune). 



   

 

“Am avut problem pe partea de evenimente, care din cauza pandemiei s-au amanat 

pentru la anul” (beneficiar afacere furnizare servicii de filmare si editare video) 

 

IX. Etica in afaceri 

1. Raspunderea in afaceri 

2. Principii etice in afaceri 

3. Protectia consumatorului 

4. Protectia mediului 

 

1. Raspunderea in afaceri 

Rolul si importanta companiilor in viata comunitatii 

IMM-urile si lucratorii pe cont propriu desfasoara o activitate utila in cadrul unei 

comunitati, platesc taxe si impozite la stat, care sunt apoi redistribuite sectoarelor 

sociale: invatamant, sanatate, etc. De asemenea, IMM-urie creaza locuri de munca, 

platesc salarii, cee ace face posibil ca si ceilalti membrii ai societatii sa-si poata 

castiga existenta. 

Implicarea IMM-urilor in rezolvarea problemelor comunitatii 

Din ce in ce mai mult in zilele noastre, deschiderea, receptivitatea fata de 

comunitate sunt obligatorii pentru imaginea, credibilitatea si succesul IMM-ului. 

Responsabilitatea fata de societate reprezinta o dimensiune din ce in ce mai 

importanta a eticii applicate. 

 

Raspunderea in fata legii 

Chiar si atunci cand birocratia legislative incomodeaza libera initiative si 

dezvoltarea afacerilor (legi multe, stufoase, care de multe ori reteaza elanul 

initierii intr-o afacere), legea trebuie respectata iar raspunderea in fata legii 

trebuie sa fie aceeasi pentru toti. 

 

 



   

 

 

Responsabilitatea sociala fata de angajati 

Indifferent de finantele si tehnologiile pe care le are un IMM, factorul determinant 

in succesul sau il reprezinta capitalul uman, angajatii companiei. 

Ce inseamna sa fii responsabil fata de angajati: 

 Sa ai mentalitatea ca angajatii tai reprezinta cel mai de pret active al 

companiei 

 Sa le oferi posibilitati de dezvoltare a carierei 

 Sa investesti in pregatirea lor profesionala 

 Sa-i motivezi, sa le oferi evaluari individuale, salarii competitive 

 Sa le asiguri conditii bune de munca, protectie fata de noxe, masuri de 

securitate a muncii 

 Sa mentii echilibrul intre viata ta personala si cea familiala a lor 

 Sa li te adresezi cu respect 

Nu trebuie inteles ca IMM-ul sa se transforme in societatii filantropice. Problema 

responsabilitatii trebuie inteleasa ca o relatie dubla, nu numai dinspre conducere 

catre angajat, ci si dinspre angajat catre IMM. 

 

Riscuri ce decurg din comportamentul in afaceri 

Comportamentul in afaceri este un factor de risc important, tendinta de a castiga 

rapid, cu orice pret, prin orice mijloace, se poate intoarce ca un boomerang asupra 

celor lipsiti de scrupule si de responsabilitate civica. 

 

2. Principii etice in afaceri 

De ce sunt necesare principiile morale in afaceri 

Etica (corectitudinea) in afaceri este necesara nu numai pentru ca asa ar fi bine, 

cat mai ales pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, intr-un mediu economic 

normal, concurential, cei care se dovedesc a fi incorecti, neseriosi, inselatori, se 

vor autoelimina de pe piata.  



   

 

In plus, este de astetat ca adaptarea pietei muncii din Romania la standardele 

Uniunii Europene sa presupuna o redefinire a conceptului de etica profesionala si in 

acelasi timp o educare a mentalitatilor, in cee ace priveste calitatea produselor si 

a serviciilor, a atitudinii fata de munca, de public, ceea ce va insemna si asumarea 

altor reguli de conduita.  

 

Etica si responsabilitate in relatie cu partenerii de afaceri 

Partenerii de afaceri sunt: 

 Reprezentantii firmelor care colaboreaza la realizarea si valorificarea 

produsului unui IMM: de productie, furnizare, achizitie, publicitate, 

consultanta, financiar-bancare 

 Asociatii sau coactionarii unei firme 

Negocierea poate fi calea cea mai corecta prin care poti obtine ceea ce vrei de la 

cei care pot obtine ceea ce vor de la tine. 

Abilitatea de a negocia tine de arta de a crea relatii umane durabile, de a respecta 

pentru a fi respectat, de a evita conflictele si sanctiunile. 

 

Etica in relatiile cu angajatii IMM-ului 

Se refera la: 

 Evaluarea corecta si recompensarea echitabila in raport cu participarea 

angajatilor la realizarile companiei 

 Discriminarile (pe criterii de sex, varsta, entice, etc.) si abuzuri  

 

Etica in relatie cu institutiile publice. Etica si problemele de imagine ale IMM-ului 

Increderea este un concept fundamental pentru o companie intr-o economie de 

piata.  

Plata taxelor si impozitelor catre stat este o obligatie a firmelor, nerespectarea 

acestei cerinte, fiind nu numai o problema juridical, dar si una morala. 

 



   

 

Etica dupa afaceri.  

Consecintele moral-civice ale comportamentului oamenilor de afaceri 

Valoarea umana este data de calitatea raporturilor pe care un individ le stabileste 

in societate cu semenii sai. Valorile materiale nu dau nimanui drepturi civice 

suplimentare si nu confera nici valoare umana. 

 

3. Protectia consumatorului 

Conceptualizarea notiunii de consummator si de protectia consumatorului 

 Definirea consumatorului 

Consumatorul final este considerat orice subiect economic al carui comportament 

este indreptat spre satisfacerea nevoilor si trebuintelor individuale sau ale 

microgrupului din care face parte. 

Pietele cumparatoare pot fi: 

- pietele constituite din consumatori si utilizatori finali 

- pietele constituite din consumatorii intermediari sau industriali, precum si in 

revanzatori, respective, organizatii comerciale sau comercianti propriu-zisi 

- piata formata din organizatiile si institutiile ce achizitioneaza bunuri si servicii 

pentru propriile lor nevoi. 

In momentul stabilirii strategiei de dezvoltare a IMM-ului si a elaborarii planului de 

afaceri, trebuie sa se tina cont de intreaga paleta a consumatorilor sau 

utilizatorilor finali, evolutia activitatii acestora.  

 Protectia consumatorului si necesitatea acesteia 

Protectia consumatorilor reprezinta un ansamblu de dispozitii legale de natura 

publica sau private, care asigura respectarea drepturilor si intereselor 

consumatorilor. 

Prin natural or, miscarile de aparare a consumatorilor se refera la lupta 

nonviolenta (de informare) a consumatorilor si o seri de actiuni ale organizatiilor 

de protectie a consumatorilor (reclamatii, proteste, declansarea de actiuni 

judiciare pentru despagubirea consumatorilor, etc.). 



   

 

Legislatia privind protectia consumatorului 

 Legea si consumatorul in Romania 

Protectia consumatorului se realizeaza de catre urmatoarele organisme ale 

administratiei publice, conform atributiilor si competentelor ce le revin potrivit 

legii: 

 Oficiul pentru Protectia Consumatorului 

 Inspectoratul de Sanatate Publica 

 Directia Farmaceuica si Institutul pentru Controlul de Stat al 

Medicamentelor si Cercetarii Farmaceutice din Ministerul Sanatatii si 

Familiei 

 Agentia Nationala Sanitar-Veterinara din Ministerul Agriculturii si 

Alimentatiei  

 Agentia pentru Protectia Mediului din cadrul Ministerului Apelor, 

Padurilor si Protectiei Mediului 

 Garda Financiara, organ in subordinea Ministerului Finantelor 

 Inspectoratul General al Politiei din Ministerul Administratiei Publice si 

Internelor 

 Regia Autonoma a Registrului Auto Roman 

 Biroul Roman de Metrologie Legala 

 Institutul Roman de Standardizare  

 Corpul de Control al Primariilor. 

Principalele drepturi ale consumatorilor: 

 de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a 

li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, 

sănătatea sau securitatea ori să le aducă atingere drepturilor și 

intereselor legitime 

 de a fi informați complet, corect și precis, asupra caracteristicilor 

esențiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia pe care o 



   

 

adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, 

precum și de a fi educați în calitatea lor de consumatori 

 de a avea acces la piețe care le asigură o gamă variată de produse și 

servicii de calitate; 

 de a fi despăgubiți în mod real și corespunzător pentru pagubele 

generate de calitatea necorespunzătoare a produselor și serviciilor, 

folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege; 

 de a se organiza în asociații ale consumatorilor, în scopul apărării 

drepturilor și intereselor lor. 

 Sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor Ordonantei 

Guvernului nr. 21/1992: 

 Avertismentul 

 Amenda 

 Inchisoarea contraventionala 

 Suspendarea sau anularea autorizatiei de functionare 

 Mijloace procedurale de protectie a drepturilor consumatorilor: 

 Actiuni colective 

 Actiuni de drept comun 

 

Protectia consumatorilor in Uniunea Europeana 

Comisia Europeana a adoptat un program de reorientare a politicii de protectie, a 

promovarii unui consummator de tip nou, prin: 

 Favorizarea intereselor consumatorului in furnizarea de servicii esentiale, 

publice 

 Serviciile financiare in intampinarea asteptarilor consumatorului  

 Dezvoltarea retelei mondiale de calculatoare 

 Incurajarea unui nivel ridicat si imbunatatit de consum 

 Asistarea tarilor din Europa Centrala si de Est asociate in elaborarea unei 

politici proprii de protectie a consumatorilor 



   

 

 

Protectia consumatorului si utilizarea retelelor internet 

In prezent, drepturile consumatorilor prin Internet sunt aparate de 

agentii/asociatii al caror numar este inca redus. 

 

4. Protectia mediului 

Efectele schimbarilor economice asupra mediului 

Dezvoltarea durabila, viabila si sustinuta din punct de vedere ecologic, este 

considerate acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fara a compromite 

capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi. 

Obiectivul general al dezvoltarii durabile este de a gasi un optim al interactiunii 

dintre patru sisteme, economic, uman, ambiental si tehnologic, intr-un proces 

dinamic si flexibil de functionare. 

Transformarea economica va afecta toate realitatile socio-economice ale unei tari 

in tranzitie. In primul rand, schimbarile structurale vor reduce consumul de resurse 

natural; vor fi incurajate de eliminarea subventiilor la energie si de privatizare; vor 

aduce noi investitii in tehnologii mai putin poluante. In al doilea rand, dup ace 

cresterea economica va fi relansata, se vor crea noi presiuni asupra mediului. 

 

Probleme actuale privind mediul. Necesitatea unei strategii de mediu 

Forme specifice de manifestare a problemelor de mediu: 

 Schimbari climatice 

 Deprecierea stratului de ozon 

 Ozon troposferic si alti poluanti oxidanti 

 Accidente majore 

 Acidifierea 

 Pierderi in biodiversitate 

 Gestiunea deficitara a apei dulci 

 Degradarea padurii 



   

 

 Deseuri 

 Instabilitatea zonelor de coasta 

 Stresul urban 

 Risc seismic  

Protectia mediului  reprezinta totalitatea actiunilor menite sa asigure conservarea 

resurselor natural si protejarea calitatii componentelor mediului inconjurator. 

Strategiile de protectie a mediului reprezinta ansamblul actiunilor, la nivel 

national si local, menite sa asigure protectia mediului. 

Legislatia pe probleme de mediu – Componente ale protectiei mediului 

Legea protectiei mediului inconjurator a introdus principia si elemente noi, 

modern, precum: obligatia bilantului de mediu la autorizare, sau cand se schimba 

profilul activitatii. 

Legislatia de specialitate contine urmatoarele componente ale activitatii de 

protectie: 

 Legislativa 

 Administrativ-institutionala 

 Educativ-informativa 

 Economico-tehnologica 

 Sociala 

 De cooperare international 

 

Protectia mediului si activitatea antreprenoriala 

Toate tipurile de companii trebuie sa fie preocupate sa atinga si sa demonstreze o 

performanta de mediu evidenta, controland impactul propriilor activitati, 

produse/servicii asupra mediului, luand in considerare politica si obiectivele lor de 

mediu. Aceste aspect trebuie sa se inscribe in contextul legislatiei stricte al 

dezvoltarii politicilor legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabila. 

Sistemul de management de mediu 



   

 

Standardele ISO 14000 stabilesc cerintele pentru un sistem de management de 

mediu. Acestea se aplica tuturor organizatiilor si trebuie adaptate diverselor 

conditii geografice, sociale si culturale.   

Sistemul permite unei organizatii sa stabileasca si sa evalueze eficienta 

procedurilor pentru elaborarea politicii si a obiectivelor sale de mediu, sa obtina 

conformitatea cu acestea si sa o demonstreze. 

In prezent, pe plan mondial, se constata o orientare a preocuparii companiilor 

catre introducerea Sistemelor de Management de Mediu (SMM), o modalitate 

structurata si sistematica de integrare a problematicii de mediu in toate aspectele 

activitatii unei companii. 

 

X. Risc si reusita in afaceri 

1. Riscul in afaceri 

2. General si particular in realizarea unei afaceri reusite 

3. De la “modele la reusita” la “a fi tu insuti”  

1. Riscul in afaceri 

Riscul in afaceri 

 Ce este riscul 

Riscul reprezinta asumarea mai mult sau mai putin constienta a rezultatelor 

alegerii facute. Acesta se refera la probabilitatea reusita-esec a actiunii realizate 

pe baza unei decizii. 

Riscurile, mai mari sau mai mici, se asuma, aceasta fiind o trasatura generala a 

spiritului antreprenorial. 

Cel mai bun mod de a preveni situatia ca factorii de risc sa afecteze o afacere 

consta in identificarea acestorasi pregatirea in vederea reducerii efectului lor. 

 Tipuri de risc 

 Riscuri cognitive: pot proveni din incompletitudinea sau fragilitatea 

cunostintelor importante despre piata, clienti, furnizori, etc. 



   

 

 Riscuri subiective: se datoreaza perceptiei gresite despre cantitatea si 

calitatea cunostintelor noastre sau ignorarea datelor existente 

 Riscuri obiective: provin din existent unor parametric care nu pot fi sau pot 

fi intr-o foarte mica masura, controlati (starea vremii, catastrofe, crize 

macroeconomice) 

 Factori de risc externi: 

 Mediul de afaceri 

 Mediul natural 

 Variatiile pietei (ale preturilor) 

 Situatia furnizorilor, variatia preturilor la furnizori 

Important: factorii de risc externi sunt mai greu de evitat, dar in functie de 

situatie, analizele detaliate pe factorii mentionati pot spori credibilitatea 

proiectului investitional. Analizele pot fi si mai relevante atunci cand au la baza un 

studio al pietei. Cercetarea de marketing faciliteaza alegerea optiunii cu cele mai 

mari sanse de succes pentru ca va arata din ce se compune piata, limitele de pret, 

canalele de promovare eficienta a produselor/serviciilor. 

 Factorii de risc interni: 

 Calitatile, abilitatile si competentele personale ale antreprenorului 

 Pregatirea si motivarea personalului propriu 

 Calitatea utilajelor si tehnologiilor folosite 

Factorii de risc interni pot fi mai usor evitati prin planificare, monitorizare corecta 

a fluxului tehnologic si a performantelor individuale ale angajatilor, motivare si, in 

general, exercitarea unei activitati manageriale competente. 

 

Modalitati de minimizare a riscului in sectoare diferite de activitate 

 Agricultura 

 Turism 

 Bursa de valori 

 



   

 

2. General si particular in realizarea unei afaceri reusite 

Pentru a inregistra succes in realizarea unei initiative antreprenoriale, indifferent 

de domeniul ales, trebuie sa fie indeplinite o serie de cerinte cu caracter general, 

commune tuturor tipurilor de afaceri si care prezinta forme specifice dupa tipul de 

afacere si conditiile realizarii acesteia. 

 

Documentarea cu privire la caracteristicile pietei 

In vederea inregistrarii reusitei ca antreprenor este necesara, in primul rand, o 

documentare temeinica in ceea ce priveste documentarea pietei, utila pentru orice 

domeniu de afacere. In urma acestei documentari, antreprenorul va sti daca 

produsul sau serviciul pe care doreste sa-l promoveze, ar gasi cumparatori si daca, 

in comparatie cu preturile existente, pretul pe care si-l poate permite, poate 

aduce profit. 

Specific in aceasta etapa de documentare este adecvarea instrumentelor de 

cercetare, a resurselor alocate la produsul pe care antreprenorul il propune si vrea 

sa-l promoveze, la populatia tinta, volumul si amploarea investitiilor totale. 

 

Planul de afaceri 

In cadrul cursului de “Competente antreprenoriale” organizat in acest proiect, 

viitorii antreprenori au invatat de la formatorii cu experienta, ce este un plan de 

afaceri, importanta lui si au primit sprijin in intocmirea acestuia.  

Cei interesati pot afla mai multe despre acest subiect, ca si despre celelalte 

amintite in acest material, contactand sau vizitand Centrul regional de dezvoltare 

al afacerilor ACTUAL, cu sediul in Brasov.  

Aici mai spunem doar ca planul de afaceri reprezinta un instrument indispensabil 

inceperii sau derularii unei afaceri. Are un caracter general, insa se alcatuieste in 

functie de specificul afacerii, da o imagine asupra faptului daca antreprenorul 

poate sau nu sa obtina profit, da o perspectiva afacerii. Prin intermediul acestuia 

se stabilesc etapele in care se pot obtine anumite rate de profit. 



   

 

Pe baza planului de afaceri se pot obtine imprumuturi de la banci sau finantare 

internationala (de exemplu, SAPARD pentru agricultura).  

 

Spiritul si abilitatile antreprenoriale 

Caracteristica cea mai importanta, comuna si definitorie pentru toate tipurile de 

afaceri o constituie spiritul antreprenorial. Acesta reprezinta unul dintre cei mai 

importanti factori de succes sau de esec al afacerii si consta intr-un ansamblu de 

aptitudini, abilitati care fac diferenta intre o persoana cu spirit antreprenorial si 

una oarecare. 

Acest ansamblu amintit mai sus este in mod necesar diferit in functie de domeniul 

de activitate in care este derulata afacerea. Dar, pe langa ceea ce este diferit, 

antreprenorii prezinta anumite trasaturi comune, cum ar fi: 

 Sesizarea ocaziilor si a sanselor. Aceasta inseamna ca intr-un anumit 

moment si context, o anumita actiune are sanse de succes si este deci 

justificata promovarea ei 

 Formularea unui proiect al propriilor lor actiuni si definirea conditiilor 

concrete, posibil de controlat de catre ei insisi, care ar face ca acest proiect 

sa devina fezabil 

 Promovarea propri-zisa a proiectului, prin asumarea unei initiative si 

punerea ei in practica, gestionand procesul de demarare a unei afaceri noi, 

sau a unei schimbari radicale intr-o activitate economica in curs. 

Un antreprenor trebuie cu alte cuvinte sa fie, in acelasi timp, strateg, decident, 

administrator, investitor, managed de proiect, comerciant, negociator, executor al 

unor operatiuni cu caracter operational, suprvizor si controlor al activitatii proprii 

si a colaboratorilor si mai ales, sa nu aiba un caracter speculativ.   

Calitatea de antreprenor in economia contemporana inseamna in primul rand, un 

tip de comportament, de esenta activa si novatoare, un tip de comportament 

economic, viabil si legitim intr-o economie sanatoasa.  



   

 

In cele din urma, libertatea de actiune, reglementata social si asumata legitim de 

antreprenor in interes personal, trebuie sa se repercuteze intotdeauna favorabil in 

performantele si consecintele benefice in raport cu interesul public. Iar la randul 

sau, o societatea capabila sa integreze spiritul antreprenoril la un nivel superior al 

ierarhiei valorilor sale, va sustine si conditiile de afirmare ale acestui spirit. 

Aceasta trebuie sa valideze succesele antreprenorului dar in acelasi timp si sa fie, 

in anumite limite, toleranta la esecul sau nereusita acestuia, oferindu-I sanse egale 

si o motivatie sufficient de ridicata pentru ca acesta sa continue sa-si fructifice 

libera initiativa, care reprezinta o sursa de progres. 

 

3. De la “modele la reusita” la “a fi tu insuti” 

Din totalitatea situatiilor prezentate in acest material, alcatuit pe baza 

implementarii acestui proiect, se retin catreva trasaturi comune ale unui 

antreprenor de succes, cum ar fi: 

 Tenacitate 

 Perseverenta 

 Curaj 

 Puterea de a o lua de la capat 

 Munca 

 Performanta 

 Cinste. 

Insa, in oricare din rolurile prescrise pentru un antreprenor intr-un anumit 

domeniu, essential este ca acesta sa fie capabil sa-si exprime propria 

personalitate, sa fie el insusi. 

 


