
 

 

Modulul V: 

PLANIFICAREA UNEI 

ACTIVITĂȚI 

ANTREPRENORIALE 
 

 

 Unități de învățare: 

 
1. Planificarea – cheia succesului unei 

activități antreprenoriale 

 
2. Planul de afaceri 

 
3. Specificul comunicării în antreprenoriat 

 
4. Prezentarea propriului plan de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTII 

PENTRU 

PROIECTAREA 

LECŢIILOR 

 

 



CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chișinău, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, telefon: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

 

1 

 

 

Modulul V: PLANIFICAREA UNEI ACTIVITĂȚI 
ANTREPRENORIALE 

 
 

5.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Planificarea – cheia succesului unei activitati 
antreprenoriale 

16 10 4 2 

2. Planul de afaceri 32 16 10 6 

3 Specificul comunicării in antreprenoriat 12 8 2 2 

4. Prezentarea propriului plan de afaceri 20 12 4 4 

Total 80 46 20 14 

 
5.2. Unităţile de învăţare 

Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

1. Planificarea – cheia succesului unei activitati antreprenoriale 

UC1. Planificarea 
unei activitati 
antreprenoriale 

1. Importanța 
planificării.  
 

2. Planificarea 
strategică (viziunea, 
misiunea, 
obiectivele, analiza 
SWOT). 

3. Planificarea tactică 
și operațională:  
 

• necesarul de 
personal; 

• statele de 
personal; 

• structura 
organizatori
că; 

A1. Explică raţionamentul paşilor 
planificării afacerii; 

A2. Întocmeşte structura planului 
de afaceri pentru realizarea 
propriei idei de afaceri ; 

A3. Estimează  necesarul de 
resurse pentru lansarea unei 
afaceri; 

 

A4. Creează structura 
organizatorică a firmei; 

A5. Elaborează scopul propriei 
afaceri; 

A6. Formulează obiectivele firmei 
conform sistemului SMART; 

A7. Elaborează agenda de 

- At. 53 
Conștientizează 
importanța 
folosirii chibzuite 
și raționale a 
bunurilor 
materiale și a 
timpului 
antreprenorului 
pentru succesul 
afacerii 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

4. Planificarea tactică 
și operațională:  

• necesarul de 
materiale și 
echipament 
de lucru 

• necesarul de 
capital 
inițial. 

5. Planificarea și 
organizarea 
timpului. 

activitate a antreprenorului;* 

A8. Apreciază necesarul de 
materiale și echipament de 
lucru pentru inițierea 
activitati antreprenoriale;* 

A9. Argumentează necesitatea 
planificării activității 
antreprenoriale.** 

2. Planul de afaceri 

UC2. Elaborarea 
planului de afaceri 

1. Rolul și importanța 
planului de afaceri. 
Functiile planului de 
afaceri  

2. Beneficiarii planului 
de afaceri şi 
tipologia planurilor 
de afaceri 

3. Structura și 
conţinuturile 
compartimentelor 
de baza ale unui 
plan de afaceri: 

- Foaia de titlu 
- Rezumatul planului 

de afaceri  
- Descrierea afacerii 
- Managementul 

firmei  
- Descrierea 

produsului/serviciul
ui 

- Piața țintă și 
concurența  

- Procesul de 
producție și 
furnizorii 

- Planul de marketing 
- Previziuni 

financiare. 

A10. Identifică rolul şi 
beneficiarii unui plan de 
afaceri ; 

A11. Descrie funcțiile unui plan 
de afaceri și tipologia 
acestora;* 

A12. Identifică sursele de 
colectare a informaţiei 
pentru planificare; 

A13. Caracterizează esenţa 
conţinutului 
compartimentelor de baza 
ale unui plan de afaceri; 

A14. Formulează obiectivele 
propriei afaceri; 

A15. Elaborează analiza SWOT 
a obiectivelor proriei afaceri; 

A16. Descrie propria idee de 
afaceri, produsul/serviciul 
propus; 

A17. Identifică necesarul de 
utilaje, echipamente și 
materie primă. 

A18. Estimează necesarul de 
resurs financiare pentru 
utilaje, echipament şi 
materie primă; 

A19. Estimează necesarul de 
personal și fondul de 

At. 54 Respectă 
principiile de 
planificare a 
unei afaceri; 

At. 55 Manifestă 
corectitudine şi 
previziune în 
elaborarea 
componentelor 
planului de 
afaceri;* 

At. 56 
Demonstrează 
încredere în 
atractivitatea și 
succesul 
propriei 
afaceri.** 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

remunerare pentru o lună/ 
an; 

A20. Descrie punctele tari şi 
slabe ale concurenţilor şi 
factorii care le asigură 
succesul în afacere; 

A21. Estimează veniturile și 
costurile afacerii; 

A22. Descrie piața țintă și 
estimează numărul de 
potențiali clienți şi estimează 
evoluţia pieţii;* 

A23. Elaborează planul 
financiar al propriei 
afaceri;** 

A24. Întocmeşte bilanţul 
contabil simplificat a propriei 
afaceri;** 

A25. Elaborează planul de 
marketing a propriei 
afaceri;** 

A26. Calculează indicatorii 
economici a propriei 
afaceri;** 

A27. Prezintă spre susținere 
planul de afaceri. 

 

3. Specificul comunicării in afaceri 

 
UC3. Evidențierea 
asemănărilor și 
deosebirilor dintre 
comunicarea 
nonverbală și 
verbală și aplicarea 
acestora în context 
antreprenorial 
 
UC4. Determinarea 
specificului 
comunicării în 
funcție de 

1. Comunicarea 
umană, 
comunicarea în 
afaceri. Specificul și 
formele  
comunicării verbale 
și nonverbale  

2. Gestionarea 
timpului si spațiului 
în comunicare. 
Limbajul trupului și 
a vocii 

3. Limbajul 

A28. Explică rolul şi tipurile 
comunicării 

A29. Explică caracteristicile 
comunicării verbaleşi 
nonverbale;  

A30. Aplică principalele forme 
de comunicare verbala în 
activitatea antreprenorială;  

A31. Determină rolul 
limbajului vestimentar în 
comunicarea din mediul de 
afaceri;  

A32. Estimează cantitatea 

At. 57 Manifestă 
motivaţie 
înderularea 
unei 
comunicări 
eficiente prin 
aplicarea  
limbajului 
nonverbal și a 
vestimentației 
relevante; 

 

At. 58 Apreciază 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

categoriile de 
persoane cum ar fi 
parteneri, angajați, 
reprezentanți ai 
instituțiilor publice 
etc. 

vestimentației în 
afaceri . Puterea și 
credibilitatea 
imaginii 
antreprenorului 

4. Ascultare și 
comunicare  

 

informației și timpul necesar 
pentru prezentarea ei.* 

A33. Analizează relația dintre 
comunicarea nonverbală și 
comunicarea verbală;** 

A34. Argumentează 
necesitatea comunicării în 
afaceri.** 

 

rolul 
comunicării 
eficiente 
pentru 
succesul 
activității 
antreprenorial
e;** 

 

4. Prezentarea propriului plan de afaceri 

UC5. Prezentarea 
publică 
argumentată a ideii 
și/sau a planului de 
afaceri 

1. Norme și criterii de 
redactare și 
prezentare a 
planului de afaceri 
(format, pagini, 
tabele, etc) 

2. Cerințe cu privire la 
susținerea publică a 
planului de afaceri 

3. Indicatori de 
evaluare a 
planurilor 

4. Materialele 
necesare prezentării 
eficiente a ideii de 
afaceri sau a unui 
plan de afaceri 

5. Instrumente de 
comunicare orală.  

6. Aplicații IT pentru 
realizarea unei 
prezentări 

A35. Structurează planul de 
afaceri conform cerințelor 
metodologice; 

A36. Redactează și formatează 
corect textul planului de 
afaceri; 

A37. Selectează aplicații IT 
pentru susținerea publică a 
planului și elaborează textul 
prezentării; 

A38. Pregătește materialele 
demonstrative necesare 
pentru prezentarea planului 
de afaceri;* 

A39. Identifică instrumentele 
de comunicare necesare 
pentru prezentarea planului 
de afaceri;** 

A40. Utilizează aplicații IT 
pentru susținerea publică a 
ideii și/sau a planului de 
afaceri.** 

At. 59 Este deschis, 
convingător și 
determinat în 
momentul 
prezentării; 

At. 60 Manifestă 
interes pentru 
inițierea unei 
afaceri;* 

Numărul de ore pe 
modul:  

Auditoriu: 26 
ore 

Individuale: 8 
ore 

Evaluare 
sumativă: 2 
ore  

Evaluare finală: 6 
ore 

Descriere generală a 
modului: 

 

Scopul acestui modul este ca elevii să conştientizeze necesitatea 
planificării în orice activitate a vieţii cotidiene, dar cu precădere în 
domeniul antreprenoriatului: Insistând asupra necesitaţii si utilităţii 
planului de afaceri ca instrument eficient de iniţiere si dezvoltarea a unei 
afaceri. De asemenea acest modul are menirea de a pregăti elevii nu doar 
din punct de vedere teoretic, dar şi de a forma abilităţi practice privind 
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elaborarea şi prezentarea unui simplu plan de afaceri care-i aparţine si 
prezentarea acestuia la sfârşitul cursului. Un alt aspect important este 
caracterul integrator al modului. El face legătura cu toate celelalte module 
ale disciplinei. 

 5.1. PLANIFICAREA – CHEIA SUCCESULUI UNEI 
ACTIVITATI ANTREPRENORIALE 

Conţinuturi vizate: 
▪ Importanţa si scopul planificării unei activități antreprenoriale 
▪ Elementele de bază şi funcţiile unei plan de afaceri  
▪ Informaţia necesară pentru planificarea unei activități antreprenoriale 

Concepte şi noţiuni  
cheie: 

Planificarea unei activități antreprenoriale; plan de afaceri, surse de 
informare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

IMPORTANŢA PLANIFICĂRII UNEI AFACERI 

Pentru a putea mai uşor explica importanţa planificării se va porni de la a 
menţiona faptul că orice afacere, înainte de a exista real, apare mai întâi în 
mintea viitorului antreprenor. Ea parcurge, încă din faza de concepere, 
următoarele etape: mai întâi apare ideea de afaceri, apoi se concretizează 
o viziune pentru realizarea ei – strategia, iar ulterior pentru aplicarea 
strategiei, este necesară elaborarea unui plan de afaceri.  

Planul de afaceri constituie o hartă  sau un compas pentru antreprenor. El 
permite stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi furnizează o imagine asupra 
celor necesare pentru realizarea afacerii cât şi a circuitului banilor în 
numerar,.  

Trebuie să se atragă atenţie elevilor asupra ideii eronate conform căreia 
planul de afaceri serveşte doar pentru un împrumut sau atragerea 
investiţiilor. Acesta este doar unul din scopurile documentului dat.  

Sau altă părere greşită care e deseori vehiculată ar fi faptul că intuiţia, 
flerul oamenilor de afaceri este călăuza cea mai sigură în domeniul 
business-lui, iar planul de afaceri este o pierdere de timp. 

Planul de afaceri este important şi din următoarele motive. El permite să 
se analizeze sub aspect managerial momente de mai jos: 

- ideea de afaceri; 
- obiectivele; 
- produsul; 
- strategia de marketing; 
- concurenţii; 
- resursele şi facilităţile; 
- nevoile de capital pe termen lung şi scurt. 

ELEMENTELE DE BAZĂ ŞI FUNCŢIILE UNUI PLANUL DE AFACERI 

Planul de afaceri este documentul utilizat în planificarea strategiei şi a 
activităţilor unei firme.  
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El este structurat pe capitole, are început cuprins şi încheiere. 

Funcţiile planului de afaceri constituie: 

✓ Instrument de management şi planificare - prin intermediul planului de 
afaceri antreprenorul poate conduce şi controla întreg procesul de 
iniţiere a afacerii sale; 

✓ Instrument de monitorizare şi de evaluare a afacerii – ca instrument de 
management, planul de afaceri îl ajută pe antreprenor să monitorizeze 
şi să evalueze modul în care afacerea se dezvoltă. El este un instrument 
dinamic, care poate fi modificat pe măsura acumulării experienţei şi a 
cunoştinţelor; 

✓ Instrument de comunicare externă – planul de afaceri este folosit 
pentru a atrage capital investiţional, împrumuturi şi parteneri de 
afaceri. În cazul în care se doreşte obţinerea unui credit sau a unei 
finanţări nerambursabile, prezentarea planului de afaceri, care să 
demonstreze că afacerea are potenţial pentru a aduce profit, este 
absolut indispensabilă; 

✓ Instrument de prezentare/promovare – planul de afaceri arată modul 
de evoluţie a afacerii, obiectivele trasate şi rezultatele obţinute, 
etapele următoare necesare de a fi parcurse. 

BENEFICIARII PLANULUI DE AFACERI 

Cine poate elabora şi cine poate utiliza planul de afaceri? Beneficiarii 
planului de afaceri sunt următoarele persoane: 

▪ Antreprenorul 
▪ Proprietarii 
▪ Managerii 
▪ Bancherii 
▪ Investitorii 
▪ Partenerii de afaceri etc. 

INFORMAŢIA NECESARĂ PENTRU PLANIFICAREA AFACERII 

Se va aduce la cunoştinţa elevilor faptul că planul de afaceri este o cale de 
organizare logică a aspectelor importante a afacerii. Planificarea este un 
proces de depistare, colectare, analiză şi interpretare a datelor legate de 
activitatea unei firme în scopul definirii misiunii, obiectivelor şi planurilor 
de acţiune ale acestuia pe o perioadă determinată.  

Din moment ce este un document de perspectivă, se recomandă ca planul 
de afaceri: 

1. să fie întocmit pentru o perioadă de 1-2 ani; 

2. să fie revizuit periodic, pentru a putea reflecta situaţia curentă, 
noile idei şi planurile de viitor. 

Etapele logice ale procesului de planificare le-am putea concretiza astfel:  
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PLANACŢIUNEEVALUAREPLAN 

Pentru elaborarea planului de afaceri, fi e că antreprenorul îl scrie pentru 
prima dată sau îl revizuie, e bine să se ghideze de următoarele etape: 

1. Identificarea obiectivelor planului de afaceri. Înainte de a elabora un 
plan de afaceri de succes, trebuie să se identifice pentru cine se 
elaborează planul (investitori, bancheri etc.), ce doresc respectivele 
persoane să ştie despre afacerea dată şi cum vor folosi informaţiile din 
planul acesta. Scopurile-ţintă trebuie corelate cu obiectivele celor 
cărora li se adresează planul. Doar după ce s-a răspuns la aceste 
întrebări, se poate trece la elaborarea planului. 

2. Colectarea informaţiilor. Pentru elaborarea unui plan de afaceri viabil, 
este necesar ca antreprenorul să ştie cât mai multe lucruri despre 
activitatea pe care se pregăteşte să o înceapă, despre condiţiile în care 
acestea se vor desfăşura. El trebuie să determine cu claritate ce 
doreşte să facă, pentru cine, unde se află clienţii, ce doresc ei, cine 
sunt concurenţii în acest domeniu şi dacă este capabil să satisfacă 
cerinţele clienţilor potenţiali. Orice informaţie poate fi obţinută prin 
mijloace simple este importantă. Sursele de colectare a informaţiei pot 
fi: 

Surse interne Surse externe 

Bilanţul contabil 
Raportul despre venituri 
Raportul despre dinamica mijloacelor 
băneşti 
Activele şi infrastructura 
Informaţiile despre resursele umane 

Legislaţia 
Programe de stat 
Date şi anuare 
statistice 
Internet 
Tendinţele de vânzări 

3. Stabilirea tipului planului de afaceri. Tipul de plan depinde de 
priorităţile luate în consideraţie în procesul planificării şi anume: 

✓ pentru iniţierea afacerii 
✓ pentru dezvoltare proprie (operaţional); 
✓ pentru a efectua un împrumut; 
✓ pentru un investitor extern. 

4. Elaborarea structurii planului de afaceri. Odată cu stabilirea 
obiectivele afacerii, determinarea domeniile ce vor fi aprofundate, a 
nivelului de maturitate a întreprinderii şi a tipului de plan, va trebui să 
se reflecte foarte bine asupra structurii planului de afaceri. Structura 
poate fi mai generală sau mai detaliată, în funcţie de obiectivele 
stabilite, de tipul planului de afaceri, însă ea vă fi utilă pe parcursul 
scrierii planului de afaceri. În linii generale ea este următoarea: 

5. Scrierea planului de afaceri. Ordinea şi profunzimea cu care vor fi 
abordate compartimentele specifice ale planului de afaceri va varia în 
funcţie de beneficiarul acestui plan. Evident, înainte de a fi întocmi, se 
va asigura faptul că s-au colectat informaţiile necesare, că s-a cercetat 
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piaţa, s-a testat produsul etc. (N.B.! atenţionaţi elevii că pentru 
disciplina dată elaborare planului este un exerciţiu de aceea, nu e 
obligatoriu aspectul testării produsului/serviciului), deoarece de aceste 
date şi informaţii depinde cât de realist va arăta planul  şi, în final, 
depinde succesul afacerii. Prezentarea financiară schematică se va 
realiza ulterior, după finalizarea cercetărilor de piaţă. Trebuie să se 
respecte ordinea unor informaţii amănunţite privind ipotezele ce stau 
la baza argumentării acestora.  

Un alt moment important este reflectarea în planul de afacere şi în 
prezentarea acestuia imaginea pe care o are autorul în legătură cu ideea 
de afacere proprie. 

Atenţie la formularea ideilor şi a detaliilor tehnice. Ideile se for formula în 
fraze scurte, clare şi la obiect. În plan se va evita abundenţa, exagerarea 
detaliilor tehnice (cu excepţia cazului în care scopul planului de afaceri 
este unul operaţional, de implementare efectivă a acestuia) fiindcă că 
îngreuiază citirea lui de către persoanele neavizate. 

După finalizarea planului, e cazul să se întocmească Rezumatul planului. 
Întrucât acesta este un sumar al planului , conţinutul lui depinde de întreg 
documentul şi el nu poate fi scris decât după ce întreg planul este scris. 

6. Revizuirea Planului de Afaceri. Odată ce planul de afaceri este 
complet scris, e recomandabil să fie consultat un specialist în afaceri 
pentru a fi siguri că nu s-a scăpat nimic, că totul este clar şi că planul 
poate fi într-adevăr o călăuză în atingerea obiectivelor stabilite. (N.B.! 
În cazul disciplinei consultantul este profesorul, iar dacă elevii cunosc 
persoane de la care ar putea solicita sfaturi, păreri în domeniul 
business-lui încurajaţi-i să o facă). 

7. Actualizarea planului de afaceri. În situaţia în care de la momentul 
elaborării planului de afaceri şi iniţierea afacerii a trecut ceva timp, 
acesta trebuie actualizat.  Planul este real doar în condiţii reale. Pe 
parcursul timpului planul se „uzează”. Cauzele sunt schimbarea 
condiţiilor mediului de afaceri, de exemplu, şi poate chiar a 
obiectivelor afacerii, deoarece mediul extern şi intern al afacerii se află 
în continuă schimbare, în special acum, în epoca globalizării. 

Sarcină: Propuneţi elevilor să identifice sursele de informare pentru 
elaborarea propriul plan de afaceri. 

 5.2. PLANUL DE AFACERI 

Conţinuturi vizate: 

▪ Rolul și importanța planului de afaceri. Functiile planului de afaceri  
▪ Beneficiarii planului de afaceri şi tipologia planurilor de afaceri 
▪ Structura și conţinuturile compartimentelor de baza ale unui plan de 

afaceri: foaia de titlu, rezumatul planului si descrierea afacerii, 
managementul firmei, descrierea produsului/serviciului, piata tinta si 
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concurenta , planul de marketing si previziuni de finantare. 

Noţiunile şi 
conceptele studiate: 

foaie de titlu; cuprins; rezumat; scop; obiective; managementul firmei, 
produs/serviciu, piata, concurenta, plan de marketing, previziuni financiare  

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

Se va descrie elevilor pe scurt conţinutul fiecărui capitol din structura 
planului de afaceri şi ordinea scrierii lor.  

Structura planului de afaceri: 

√ Foaie de titlu 
√ Cuprins 
√ Sumarul 
√ Descrierea afacerii 
√ Planul de marketing 
√ Planul operaţional 
√ Planul de management ş resurse umane 
√ Planul financiar 
√ Anexe 

FOAIA DE TITLU, REZUMATUL  ŞI DESTINATARUL PLANULUI DE AFACERI 

1. Foaia de titlu/coperta pentru planul de afaceri conţine informaţii cu 
privire la: 
√ denumirea proiectului; 
√ denumirea completă a întreprinderii; 
√ adresa juridică; 
√ numărul de telefon, fax, e-mail; 
√ numele, prenumele administratorului şi semnătura; 
√ data, luna şi anul întocmirii planului de afaceri; 
√ trimiterile la confidenţialitatea informaţiei. 

De asemenea, pe copertă poate fi menţionat scopul întocmirii planului de 
afaceri 
2. Cuprinsul  
3. Sumarul (sau rezumatul) conţine de la 1 la 2 pagini de text ce include 

informaţia de bază privind întreprinderea şi afacerea. În sumar 
obligatoriu vom include:  
√ Descrierea succintă a afacerii; 
√ Informaţia privind piaţa, produsul, personalul; 
√ Resursele financiare necesare pentru realizarea proiectului, inclusiv 

creditul solicitat; 
√ Rezultatele economico-financiare planificate. 

Sumarul trebuie sa trezească interesul potenţialului investitor in dorinţa de 
a se întâlni cu cel care a prezentat proiectul. În compartimentul se include 
informaţia cu privire la scopul elaborării planului de afaceri.  

N. B. Sumarul este scris după elaborarea celorlalte  compartimente ale 
planului. 

4. Descrierea afacerii. Acest compartiment este foarte important în cazul 
când planul de afaceri este elaborat în scopul atragerii investiţiilor sau 
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obţinerii creditelor.  

Înainte de a decide finanţarea, investitorul doreşte să ştie cui acordă banii 
şi are nevoie de o informaţie generală despre solicitant, cum ar fi: 

√ date privind înregistrarea întreprinderii 
√ forma organizatorică 
√ fondatorii 
√ domeniul de activitate 
√ scopul şi obiectivele afacerii 
√ analiza SWOT 
√ descrierea produsului/serviciului 

Sarcină: Propuneţi elevilor să scrie foaia de titlu şi destinaţia planului lor de 
afaceri. 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE AFACERII 

Scopul planului de afaceri. După analiza mediului intern şi extern putem 
defini scopul şi obiectivele afacerii. 

Scopul este motivul pentru care există întreprinderea, care de regulă este 
ceva general şi reprezintă o viziune a unei stări ideale. De regulă scopul 
este formulat astfel, încât să includă o condiţie care să fie realizată pe 
termen lung.  

Formularea scopului trebuie sa conţină:  
✓ Cauzele creării şi dezvoltării afacerii; 
✓ Produsele şi serviciile de bază;  
✓ Clienţii; 
✓ Geografia realizării; 
✓ Direcţiile de specializare. 

Obiectivul este ceea ce vrem să realizăm, determinat foarte clar în timp şi 
ca volum. 
Obiectivele trebuie să fie :  
✓ realizabile, reieşind din condiţiile mediului extern şi din posibilităţile 

întreprinderii;  
✓ orientate în timp, indicându-se termenul când acestea vor fi 

realizate; 
✓ măsurabile, pentru a determina dacă obiectivele au fost realizate; 
✓ mai mari decât realizările existente; 
✓ flexibile. 

Pentru formularea obiectivelor se recomanda utilizarea următorului 
model: “Să obţinem rezultatul X, în zona geografică Y, în perioada Z“;  

De exemplu - “Să mărim în anal 2012 volumul vânzărilor cu 10 % în spaţiile 
comerciale din sectorul Botanica”. 

Sarcină: Solicitaţi elevilor să formulez scopul şi obiectivele propriului plan 
de afaceri. 
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ANALIZA SWOT 

Readuceţi aminte elevilor despre analiza SWOT pe care ai studiat-o la 
modului I a disciplinei date. Reveniţi asupra structurii acestui instrument 
de analiză, reamintindu-le elevilor despre factorii interni ale afacerii adică 
evaluarea punctelor tari şi a punctelor salbe, dar şi despre factorii externi 
afacerii prin determinarea oportunităţilor şi riscurilor acesteia.  

Este important să se atragă atenţie elevilor asupra faptului că ei vor trebui 
să identifice cum se vor valorifica punctele tari, se vor diminua punctele 
slabe ale facerii, se vor exploata oportunităţile şi cum se vor reduce 
riscurile afacerii lor. 

Evaluarea riscurilor în afaceri - este prevederea posibilităţilor de a suferi 
pierderi. Importanţa prevenirii acestor tipuri de risc prin acţiuni concrete 
în procesul de planificare a afacerii.  

Despre tipurile de risc şi modalităţile de diminuarea a lor elevii au aflat în 
modulul II. La această etapă ei trebuie să identifice tipurile de riscuri ale 
propriei idei de afaceri şi să găsească modalităţile optime de diminuare a 
lor (evitare, limitare, transfer  sau asigurare a riscului). Riscurile 
identificate vor fi incluse la rubrica riscuri a analizei SWOT a afacerii. 

Sarcină: Rugaţi elevii să revină asupra analizei SWOT pe care au elaborat-o 
la începutul cursului şi să-o revadă îmbunătăţindu-i conţinutului.  

Sarcină: Propuneţi de asemenea să revină cu îmbunătăţiri şi asupra 
matricei de reducere a riscurilor completată de ei în cadrul modului II.  

PRODUSUL SAU SERVICIUL - ASPECTE DESCRIPTIVE 

Compartimentul respectiv trebuie să cuprindă o descriere detaliată a 
produselor şi serviciilor pe care întreprinderea le plasează pe piaţă.  

La indicarea caracteristicilor calitative şi a avantajelor produselor şi 
serviciilor întreprinderii se include informaţia despre: 

✓ caracteristicile tehnologice şi calitative ale produsului/serviciului; 

✓ asortimentul şi nomenclatura, cu precizarea cantităţilor anuale 
exprimate în unităţi fizice; 

✓ necesităţile pe care le satisface produsul sau serviciul dat;  

✓ ambalajul şi design-ul produsului. 

Este necesar să se argumenteze de ce consumatorii aleg sau vor alege 
anume acest produs. De asemenea, la compartimentul dat pot fi anexate 
cataloage, fotografii sau schiţe ale produsului. 

De exemplu, ÎI „Perju Ion”, deşi a fost întemeiată în scopul practicării 
activităţilor agricole. S-a reorientat spre activitatea de uscare a fructelor 
din următoarele considerente: 

- Calitatea materiei prime: prunele sunt selectate doar din soiurile 
Stelney, Ana Shpedcu şi fiecare prună este verificată manual. Amplasarea 
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secţiei de producere în apropierea bazei de materie primă permite 
reducerea la minim a timpului necesar pentru recoltare, curăţare, 
prelucrare şi deshidratare a fructelor. Respectiv se reuşeşte conservarea la 
maxim a vitaminele şi substanţele minerale în produsul finit. 

- Procesul tehnologic: prunele sunt supuse uscării tradiţionale prin 
intermediul afumării cu lemne de pomi fructiferi, ceea ce ne oferă 
avantaje faţă de concurenţi. Acest proces tehnologic permite conservarea 
vitaminelor şi substanţelor biologic active în proporţie de 80-90%. 

- Calitatea produsului: Prunele noastre sunt uscate calitativ fiind 
rezistente la dezvoltarea microflorei (mucegaiului). Un alt indicator al 
calităţii este faptul că la fierbere prunele rămân întregi. Produsele noastre 
deţin avizul de calitate a oferit de Laboratorul „Verificarea calităţii 
produselor alimentare” a Institutului Ştiinţifico-practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare din Republica Moldova.  

- Asortimentul: prune uscate cu sâmbure, constituie 50% din volumul 
producţiei, prune uscate fără sâmburi, reprezintă 40% din volumul 
producţiei şi prune mărunţite 10% din volumul dat;  

- Destinaţia produsului: prunele uscate au proprietăţi antioxidante de 
aceea sunt benefice celor ce urmează diverse diete. Este un produs bogate 
în potasiu ceea ce ajută la scăderea presiunii sanguine, a bunei funcţionări 
a inimii, fiind indicat persoanelor ce suferă de hipertensiune, reducând-se 
astfel riscul unui atac de cord. Prunele uscate sunt cunoscute pentru 
abilitatea lor de a preveni constipaţia. Pe lângă faptul ca ajuta tranzitul 
intestinal şi astfel scade riscul apariţiei cancerului de colon şi a 
hemoroizilor, fibrele insolubile oferă hrana bacteriilor „prietenoase” din 
intestinul gros. Când aceste bacterii fermentează fibrele insolubile, produc 
un mic lanţ de acizi graşi numiţi acizi butirici, care servesc drept 
combustibil pentru celulele intestinului gros şi ajută la menţinerea 
sănătăţii colonului. Abilitatea prunelor uscate de a ajuta la absorbţia 
fierului de către organism datorită prezenţei unui conţinut bogat de 
vitamina C din acest fruct. Pe lângă faptul că e foarte sănătos consumul 
acestui produs este şi foarte gustos. Din el se poate face diverse 
compoturi, se pot prepara diverse copturi, prăjituri şi alte deserturi. 

- Ambalaj: pentru segmentul de consum individual oferta întreprinderii 
noastre include fructe deshidratate de calitate „Extra” ambalate în pungi 
de polietilenă, transparentă cu greutatea de 100, 150, 200 gr. Pentru 
segmentul alimentaţiei publice şi cel industrial propunem prune 
deshidratate de calitate „Superioară” şi calitatea „I” care sunt ambalate la 
solicitarea clienţilor fie în saci de hârtie cu greutatea de 20-25 kg., fie în 
cutii de carton cu greutatea de 10, 15, 25 kg. 

- Experienţa producătorului: antreprenorul şi a soţiei acestuia au o 
experienţă de peste 20 de ani în calitate de tehnologi în domeniul uscării şi 
conservării fructelor şi legumelor.  

Sarcină: Stimulaţi elevii să elaboreze descrierea propriul produs/serviciu. 
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Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

PIAŢA ŞI CONSUMATORII 

Obiectivul capitolului Planul de marketing este descrierea activităţilor ce 
vor permite firmei să realizeze vânzările conform previziunilor planului de 
afaceri. 

Piaţa - este unul din compartimentele de bază ale planului de afaceri în 
care este necesar să se analizeze următoarele aspecte: 

1. caracteristicile pieţei pe care activează întreprinderea, structura şi 
mărimea pieţei; 

2. evoluţia pieţei (va creşte ori descreşte sau va rămâne aceeaşi in 
perioada planificată); 

3. clienţii actuali şi potenţiali, cine sunt aceştia, care sunt 
caracteristicile şi preferinţele lor, ce venituri au, din ce zonă 
geografică vin, ce stil de viaţă au etc.; 

4. analiza necesităţilor consumatorilor – au nevoie ei de 
produsul/serviciul dat, care sunt necesităţile pe care le satisface 
produsul/serviciul ales; 

5. tendinţele de dezvoltare a pieţei alese - piaţa e în creştere, 
descreştere sau stagnează (staţionară). 

CONCURENŢII 

Analiza şi evaluarea concurenţilor se efectuează real şi obiectiv, fără a 
subestima valoarea acestora şi a ascunde deficienţele proprii.  

În acest compartiment se vor prezenta informaţii cu privire la: 

➢  cine sunt concurenţii? De regulă, se determină 3 - 5 întreprinderi care 
activează pe aceeaşi piaţă, propun produse/servicii analogice, au aceleaşi 
caracteristici, etc. În calitate de concurenţi pot fi considerate şi 
întreprinderile care propun produse substituibile, ce pot fi în locuite cu 
altele (de exemplu, în loc de lapte proaspăt, lapte praf sau lapte 
condensat); 

➢  caracteristica produselor concurenţilor, părţile tari şi slabe ale 
concurenţilor; 

➢  analiza comparativă a concurenţilor care va contribui la poziţionarea  
afacerii pe piaţă şi la stabilirea strategiei concurenţiale.  

Pentru evaluarea concurenţilor se utilizează sistemul de punctaj: 5 puncte -  
excelent, 4 - bun, 3 – mediu, 2 – rău. Cu cât mai mare este suma punctelor 
acumulate cu atât avantajul concurenţial este mai înalt. 

DISTRIBUŢIA ŞI PLASAMENTUL 

Canalele de distribuţie – ce se referă la drumul parcurs de produs pentru a 
fi transferat de la producător la consumatorul (utilizatorul) final, ce tipuri 
de canale se vor utiliza (scurte, lungi etc.) 
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Plasamentul afacerii este un compartiment foarte important pentru 
întreprinderile comerciale, ce acordă servicii şi  produse de alimentaţie 
publică.  

Acest compartiment conţine informaţii privind: 

- Localitatea în care este situată afacerea; 
- Cât de mare este raionul respectiv; 
- Ce tipuri de activităţi se mai află în acest raion; 
- Se află ori nu prin apropiere întreprinderile concurente; 
- Existenţa altor întreprinderi publice care acordă servicii (bănci 

comerciale, instituţii publice, piaţă etc.); 
- Existenţa magistralelor auto, de cale ferată etc.; 
- Existenţa parcărilor; 
- Apropierea de furnizori şi clienţi; 
- Avantajele şi dezavantajele privind amplasarea întreprinderii. 

 N. B. Ca anexă poate fi harta regiunii unde este amplasată 
întreprinderea cu indicarea infrastructurii de transport, a întreprinderilor 
concurente etc. 

PREŢUL  

Se va indica preţul pentru fiecare produs/serviciu sau gamă de 
produse/servicii. Se poate face eventual o listă de preţuri. Se va arăta şi 
modalităţile calcul al preţului. 

De asemenea se va nota politica de preţ – ce modalităţi de stabilire a 
preţului vor fi alese: bazate pe calcularea costului, după cerere, după 
concurenţi etc., vor fi ori nu modificate preţurile; 

STRATEGIA DE PROMOVARE 

Se vor indica mijloacele de promovare care vor fi aplicate pentru 
produsul/serviciul alese. În alegerea instrumentelor promoţionale ce se 
vor înmănunchea la un moment dat, pentru a alcătui strategia de 
promovare se va ţine seama, pe de o parte de caracteristicile fiecărei 
componente, iar pe de alta parte de incidentele unor factori, care îşi pun 
amprenta asupra eficienţei combinării, cum ar fi: 

o tipul produsului - influenţează prioritatea ce se acorda unei forme 
sau alta de promovare. Astfel, pentru bunurile de larg consum 
publicitatea este esenţială în timp ce pentru bunurile de producţie, 
vânzarea personală deţine primul loc, deoarece produsele fiind de 
valoare mare şi riscul este corespunzător. 

o tipul de piaţă - diferenţiază necesităţile promoţionale. Astfel, pe 
piaţa monopolistă publicitatea este absolut necesară pentru a 
evidenţia specificitatea unui produs în raport cu cele ale 
concurenţilor, în timp ce pe piaţa monopol, vânzarea personală este 
suficientă pentru a vinde. 

o strategia utilizata - îşi pune amprenta asupra combinării formelor de 
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promovare. Astfel, maniera de îmbinare a publicitarii cu promovarea 
vânzării în perioada folosirii strategiei de împingere, va asigura 
fidelitatea clientului. 

o stadiul de pregătire a consumatorului pentru adoptarea deciziei de 
cumpărare. Astfel, în etapa de conştientizare şi cunoaştere, rol mai 
mare au publicitatea şi relaţiile publice, iar în fazele următoare, 
vânzarea personală. 

o ciclul de viata al produsului - modifică, în funcţie de etapa respectivă 
locul şi rolul instrumentelor promoţionale. Astfel, în faza introducerii 
unui nou produs este nevoie de transmiterea mesajelor pentru 
cunoaşterea caracteristicilor, pentru informarea potenţialilor 
comparatori, în etapa creşterii, promovarea vânzărilor se impune, în 
timp ce în faza declinului, se renunţa la relaţiile publice şi se 
accentuează reclama de reamintire. 

Desigur şi alţi factori pot exista, în afara celor menţionaţi, autorul planului 
de afaceri va fi cel apreciază influenţa lor şi decide să aleagă acele metode 
şi instrumente de promovare care să realizeze obiectivele afacerii, va 
calcula bugetul promoţional. 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC (SCHEMA OPERAŢIONALĂ) 

Planul operaţional se întocmeşte în baza analizei procesului tehnologic al 
afacerii ce urmează a fi dezvoltată. Planul operaţional este partea absolut 
obligatorie pentru afacerile aflate la etapa de start-up (începătoare). El 
urmează a fi completat cu detalii suplimentare la momentul dezvoltării 
afacerii. 

Pentru descrierea planului operaţional sunt utilizate două tipuri de 
scheme: Schema operaţională şi Schema fizică. 

Schema operaţională descrie operaţiile ce se includ în procesul de 
producere într-o ordine anumită. 

Pentru a întocmi schema operaţională urmează să răspundem la 
următoarele întrebări: 

o Ce operaţiuni voi executa și care utilaje/echipamente vor fi implicate 
în proces pentru a produce un bun? 

o Ce procese tehnologice voi utiliza pentru obţinerea respectivul 
produs/serviciu?  

La descrierea  compartimentului respectiv este necesar de identificat toate 
mijloacele de producere care vor asigura activitatea operațională a 
întreprinderii. De exemplu: spații de producere, teren, tehnică, utilaj, 
echipament, etc. La descrierea spațiilor de producere vom menționa starea 
actuală, necesități de adaptare la procesul de producere, suprafață,, 
existența rețelelor inginerești(energie electrică, apă, canalizare, căldură, 
etc.), starea căilor de acces,alte facilități disponibile.   
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SCHEMA FIZICĂ 

Schema fizică este utilizată la planificarea amplasării echipamentului 
conform procesului tehnologic, cerinţelor sanitare precum şi a 
standardelor existente care reglementează amplasarea echipamentului 
specific. 

Pentru a întocmi schema fizică urmează să răspundem la următoarele 
întrebări: 

 Unde vom amplasa spaţiile de producere şi personalul 
administrativ? 

 Ce suprafaţă va fi necesară pentru producere, cum va fi obţinută? 

NECESARUL DE SPAŢIU, ECHIPAMENT, CONSUMABILE ŞI COSTURILE 
ACESTORA 

Întrebările care solicită răspuns la această etapă de planificare sunt 
următoarele: 

 Ce facilităţi sunt disponibile (electricitate, gaz, apă, căi de acces)? 
 Ce fel de tehnologii vei folosi? 
 Ce utilaje şi echipamente sunt necesare? 
 Care va fi capacitatea de producţie? 
 Ce riscuri implică procesul de producţie şi ce măsuri de protecţie voi 

întreprinde? 
 Ce materie primă şi materiale vor fi folosite? 
 Ce sumă voi aloca pentru echipamentul necesar? 
 Cîţi bani îmi vor trebui pentru materia primă/ consumabile? 

SELECTAREA FURNIZORILOR 

Întrebările ce apar la ceastă etapă sunt: 
o Care vor fi furnizorii? 
o Care va fi modalitatea de transportare? 
o Unde se va depozita materia primă? 
o Cine vor fi partenerii tăi de afaceri în cazul unui parteneriat? 
 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Potenţialul uman rămâne a fi cea mai importantă resursă a companiei şi 
numai valorificarea ei corectă duce la succesul oricărei afaceri.  

Structurii organizatorică este elaborată în baza divizării sarcinilor şi definirii 
funcţiilor. 

Variante posibile ale structurii organizatorice: 

a. Structura organizatorică bazată pe produs/servicu ale este preferată 
în cazul în care se propune o activitate de producere diversificată,  
astfel încât să se poată crea centre de profit sau centre de afaceri.  

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chișinău, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, telefon: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

 

17 

Manager generalManager general

ManichiurăManichiură PedichiurăPedichiură CoafurăCoafură TunsoareTunsoare

 

b. Structură organizatorică bazată pe produs client este selectată în 
situaţia când producerea e divizată conform unor specializări bazate 
pe segmentarea peţii. Drept exemplul poate servi o întreprindere de 
producere a încălţămintei care e divizată conform segmentului de 
clienţi: bărbaţi, femei, copii.  

Secţia

Bărbaţi

Secţia

Bărbaţi

Secţia

Femei

Secţia

Femei

Secţia

Adolescenţi

Secţia

Adolescenţi

Manager general Manager general 

Secţia 

Copii

Secţia 

Copii
 

c. Structură organizatorică bazată pe zona geografică este preferabilă 
în momentul în care afacerea se extinde, creând noi filiale sau centre 
de afaceri în alte regiuni. Structura respectivă asigură mai eficient 
nominalizarea centrelor / regiunilor unde se activează. 

Manager generalManager general

NordNord CentruCentru SudSud

 

d. Structură organizatorică bazată pe procese. Această variantă se 
aplică în cazul cînd activitatea generală a companiei este divizată clar 
pe procesele administrate de departamentele de resort, spre 
exemplu: Aprovizionare, Producere, Ambalare, Vânzare.  

Manager generalManager general

SpălareaSpălarea TunsoareaTunsoarea Achitarea 

serviciilor

Achitarea 

serviciilor

DereticareaDereticarea

 

e. Structură organizatorică funcţională.  Această structură 
organizatorică este mai des preferată deoarece delimitează foarte 
clar funcţiile şi ierarhia administrativă. 

Manager generalManager general

FrizeriFrizeri CasierCasier DeredicătoareDeredicătoare PaznicPaznic  
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NECESARUL DE RESURSE UMANE 

Crearea unei echipe profesioniste de administrare, precum şi planificarea 
corectă a necesarului de personal, sunt factorii-cheie în planificarea unei 
afaceri reuşite. 

Echipa managerială de succes depinde de atitudinea şi abilităţile fiecărui 
membru în parte. 

La selectarea echipei se recomandă testarea potenţialilor candidaţi nu 
numai din punct de vedere profesional, dar şi al calităţilor personale, al 
abilităţilor de a lucra în echipă. 

Desfăşurarea cu succes a activităţii planificate a întreprinderii este 
imposibilă fără un personal calificat. În acest compartiment al planului se 
vor regăsi răspunsuri la următoarele întrebări: 

- Ce volum de produse vrem să realizăm? 
- Care activități urmează să fie realizate? 
- Câte persoane sunt necesare pentru a realiza aceste activități? 
- De câţi angajaţi va fi nevoie în primul an de activitate? 
- De unde va fi recrutat personalul necesar? 
- Care sunt cerințele față de executori? 
- Ce calificări le sunt necesare? 
- Care va fi forma de angajare, permanentă, sezonieră, parțială(prin 

cumul)? 
- Cum vor fi organizate relaţiile de muncă cu angajaţii? 
- Cum se va desfăşura procesul de instruire? 
- Care va fi bugetul pentru instruirea personalului? 

REMUNERAREA PEROSNALULUI/SALARIAŢILOR 

Pentru a identifica costurile pe care le vom aloca pentru personal urmează 
să răspundem la următoarele întrebări: 

- Cum se va efectua retribuirea muncii (în regie sau în acord)?  
- Ce bonusuri suplimentare vor fi acordate salariaţilor? 

 

 Previziuni financiare 

Conţinuturi vizate: 

▪ Sursele financiare necesare pentru lansarea afacerii proprii 
▪ Fluxul de numerar 
▪ Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru un an de activitate 
▪ Bilanţul contabil pentru iniţierea unei afaceri 

Noţiunile şi 
conceptele studiate: 

flux de numerar (sau monetar, de mijloace băneşti); profit brut; profit net; 
profitul perioadei până la impozitare 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

SURSELE FINANCIARE PENTRU LANSAREA AFACERII PROPRII 

Planul financiar prezintă o generalizare a celorlalte compartimente ale 
planului de afaceri exprimată în unităţi valorice (în lei). 

Informaţia necesara pentru elaborarea acestui capitol poate fi extrasă din 
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materialele celorlalte compartimente ale planului de afaceri (în primul 
rând – prognozele volumului de servicii prestate / sau de vânzări, procurări 
etc.)  

Compartimentul dat încheie planul de afaceri şi are menirea de a: 

❖ determina volumul investiţiilor necesare pentru afacerea propusă; 

❖ întocmi rapoartele financiare programate; 

❖ determina profitabilitatea viitoarei afaceri. 

Rezultatul-cheie al planului financiar este elaborarea prognozei;  

- fluxului de mijloace băneşti (de numerar),  

- a rezultatelor financiare,  

- a bilanţului contabil. 

Pentru ce perioada se elaborează planul financiar? 

◼ În cele mai dese cazuri perioada de elaborare a planului financiar 
constitute 1-2 ani. Însă nu există o regulă strictă pentru definirea 
perioadei de planificare.  

◼ Diverse tipuri de activităţi necesită diverse perioade de planificare. În 
cazul unei activităţi de prestare a serviciilor de coafuri, planul 
financiar poate fi elaborat pe o perioada de 1-2 ani, iar la lansarea 
unei activităţi în viticultură sau pomicultură – minimum pe o 
perioada de 7 ani.  

◼ Planul financiar eşalonat pe perioade de timp, cuprinde: 

Anul de activitate: I an II an III an 

Fluxul de numerar Lunar Trimestrial Anual 

Rezultatele financiare Trimestrial Trimestrial Anual 

Bilanţul contabil Trimestrial Trimestrial Anual 

Pentru ca afacerea să fie viabilă, în primul rând, este necesar să avem grijă 
de resursele financiare ce ne vor permite să lansam afacerea şi să activam 
cu succes.  

Resurse financiare pentru afacere pot fi: 

◼ banii depuşi de antreprenor în afacere, care nu se întorc decât din 
contul profitului sau în cazul vânzării bunurilor întreprinderii (în 
contabilitate ei sunt numiţi capital propriu); 

◼ intrările de mijloace băneşti ce vor avea loc în urma vânzărilor (de 
produse sau a prestărilor serviciilor). 

◼ mijloacele împrumutate printr-un credit de la bancă. 

Indiferent de succesul afacerii, mijloacele împrumutate, va trebui să fie 
rambursate peste câtva timp împreună cu dobânda pentru credit. 

Exemple de surse financiare şi destinaţia lor: 

Pentru realizare obiectivului propus frizeria “Alondra” necesită o investiţie 
în mărime de 10455 lei din care: 

❑ 5500 lei - capital propriu; 
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❑ 5000 lei - credit bancar, rata dobânzii 20%, termen de 1 an. 

Distribuţia surselor financiare: 

❑ 7015 lei – procurarea mobilei şi a obiectelor de mică valoare; 

❑ 2000 lei – reparaţia şi pregătirea localului; 

❑ 800 lei – plata autorizaţiei pentru deschiderea frizeriei; 

❑ 340 lei - procurarea materialelor pentru prima lună de activitate;  

❑ 300 lei – cercetări de piaţă şi promovare afacerii. 

    N.B.! Dacă se împrumută bani se  va întocmi un grafic de rambursare şi 
se va calcula mărimea dobânzii care va fi plătită lunar.  

Exemplu de surse financiare şi destinaţi lor a unei întreprinderi agricole 
„Agrovis” ÎI. 

Nr
  

Destinaţia Suma 
totală, lei 

Surse 
proprii, lei 

Surse din 
împrumut, lei 

1 Echipament/utilaj 100 000 80 000 20 000 

2 Materiale construcţie 
seră 

15 000 15 000 - 

3 Chimicale şi 
îngrăşăminte 

20 000 - 20 000 

... ... ... ... ... 

FLUXUL DE NUMERAR 

Fluxul de mijloace băneşti (intrări şi ieşiri de numerar) arată de unde vin şi 
unde se duc banii, indică solvabilitatea (capacitatea unui agent economic 
de a plăti datoria pe care  o are faţă de un creditor, la termenul de plată 
stabilit în prealabil). 

Intrări Ieşiri 

Vînzări în numerar Procurări în numerar 

Credite şi împrumuturi Plăţi către creditori 

Intrări de creanţe de la debitori Procurări de mijloace fixe(utilaj) 

Vînzări de mijloace fixe 
neutilizate 

Rambursări de credite şi 
împrumuturi 

Încasări din dobînzi sau 
dividende 

Plăţi de dividende, dobînzi şi 
taxe 

 Plăţi de salarii şi prime 

 Procurarea materiei prime 

 Alte plăţi şi ieşiri 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU UN AN DE ACTIVITATE 

Ce se include în respectivul buget? 
✓ venitul posibil din prestarea serviciilor (vânzări) pe parcursul 

perioadei planificate;  
✓  costul serviciilor prestate (vânzărilor) şi cheltuielile operaţionale ce 

vor fi suportate;  
✓  profitul (sau pierderea) perioadei planificate. 
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Venitul din vânzări sau prestarea serviciilor se planifică în funcţie de:  
➢ nivelul cererii;  
➢ particularităţile pieţei de desfacere;  
➢ categoriile de clienţi (copii, femei, bărbaţi);  
➢ variaţia cererii in timp (in dependentă de zilele de sărbători, început 

de an şcolar, baluri de absolvire etc.).  
Exemplu de planificare a venitului  
În baza cercetărilor de marketing efectuate am prevăzut: 
1. În primul an de activitate: 
❖  numărul clienţilor deserviţi în zi – 12 clienţi 
❖  preţul mediu al unui serviciu – 10 lei 
❖  numărul de zile lucrătoare în lună – 20 zile 

2. Venitul anual din prestarea serviciilor de coafură va constitui  
     12 x 10 x 20 = 2400 x 12 luni = 28800 lei/an 
N. B. În funcţie de factorii menţionaţi acest venit se repartizează pe lunile 
anului, iar informaţia respectivă se include în fluxul mijloacelor băneşti. 
Costul serviciilor prestate include: 
✓ Consumuri directe de materiale, care depind de: 

➢  volumul de prestări servicii planificate; 
➢  necesarul de stocuri de materiale. 
✓  Consumuri directe pentru retribuirea muncii, inclusiv asigurarea 

medicală şi defalcări în fondul social;  
✓  Consumul de energie electric şi apă, utilizate în mod direct la 

prestarea serviciilor; 
✓  Uzura mijloacelor fixe utilizate la prestarea serviciilor. 

Cheltuielile operaţionale includ: 
✓ Cheltuieli generate şi administrative care se compun din: 

➢ consumuri directe de materie primă şi materiale;  
➢ salarii şi defalcări în fondul social; 
➢ energia electrică şi apă; 
➢ reparaţia încăperii; 
➢ uzura mijloacelor fixe; 
➢ autorizaţia de funcţionare. 

✓ Cheltuieli comerciale compuse din: 
✓ reclamă; 
✓ studiul de piaţă. 
✓ Alte cheltuieli operaţionale cum ar fi: 
✓ arenda; 
✓ dobânda bancară. 

  
Exemplu de planificare a cheltuielilor pentru perioada 2019 – 2021 

 

Articole de cheltuieli  
Trimestrial/anul 2019 TOTAL 

I II III IV 2019 2020 2021 

Cheltuieli directe               
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Energia electrică 150 200 250 150 750 825 908 

Remunerarea muncii + CAS 
și CAM 

2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 11 000 
12 

100 

Materie primă  
8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 35 200 

38 
720 

Alte cheltuilei directe ale 
activității de producere 

533 535 538 533 2 138 2 351 2 586 

Total cheltuieli directe 
11 

183 
11 

235 
11 

288 
11 

183 
44 888 49 376 

59 
252 

Cheltuiel indirecte               

Cheltuieli de întreţinere a 
mijloacelor fixe (reparaţii) 

60 60 60 60 240 264 290 

Uzura mijloacelor fixe 313 313 313 313 1 250 1 875 2 063 

Cheltuieli generale şi 
administrative: 

              

Întreținerea familiei (pentru 
GȚ și ÎI) 

7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 33 000 
36 

300 

Cheltuieli arendă și 
întreținerea spațiului 

1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 6 600 7 260 

Cheltuieli internet + telefon 150 150 150 150 600 660 726 

Cheltuieli iluninare teritoriu 40 40 40 40 160 176 194 

Cheltuieli de transport 400 400 400 400 1 600 1 760 1 936 

Dobănzi bancare plătite 900 900 900 900 3 600 0 0 

Cheltuieli de reclamă, 
marketing  

100 100 100 100 400 440 484 

Total cheltuieli idirecte 
10 

963 
10 

963 
10 

963 
10 

963 
43 850 44 775 

49 
253 

Total  cheltuieli  
22 

145 
22 

198 
22 

250 
22 

145 
88 738 94 151 

108 
504 

 

Exemplu prognozei: SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI 
 

№ 
d/o 

Indicatorii  
Cod
. 
rînd  

2019 2020 

1 Venituri din vînzări  010 101 300 126 625 

2 Costul vînzărilor  020 44 888 49 376 

3 Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020) 030 56 413 77 249 

4 Alte venituri din activitatea operaţională 040     

5 Cheltuieli de distribuire  050 400 440 

6 Cheltuieli administrative  060 52 200 44 335 
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7 
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 
(dobănda credit) 070 3 600 0 

8 
Rezultatul din activitatea operaţională: profit 
(pierdere) 
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) 

080 213 32 474 

9 Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)  090     

13 
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + 
rd.090) 100 213 32 474 

14 Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 26 3 897 

15 
Profit net (pierdere netă) al perioadei de 
gestiune 120 187 28 577 

 
De exemplu: Rezultat financiar = VENITURI DIN VÎNZĂRI  -   COSTUL 
VĂNZĂRILOR- CHELTUIELI OPERAȚOINALE - IMPOZIT PE VENIT  = Profit net 
(sau pierdere) 
                101300  - 48 888 - (400+52200+3600) - 26 = 187  

 

BILANŢUL CONTABIL PENTRU INIŢIEREA UNEI AFACERI 

Echilibru orizontal – Activele pe termen lung se formează de regulă din 
contul Pasivelor pe termen lung şi în primul rând din contul Capitalului 
propriu şi a Datoriilor pe termen lung. Formarea Activelor curente este 
bazată pe o parte din Datoriile pe termen lung şi Datorii pe termen scurt; 

ACTIVE PASIVE 

Active imobilizate  Capital propriu 

Imobilizări necorporale  

 

1200 Capital social   100 

Terenuri (122)  

 

2800 Profit nerepartizat  
 

3900 

Mijloace fixe(123)  

 

5000   

    

  
 

 

Total Active imobilizate 9000 Total capital propriu 4000 

Active circulante Datorii pe termen lung  

  Credit bancar  5000 

Materiale 500   

Mărfuri 
1000 

Total Datorii pe termen lung 5000 

Numerar în casierie 500 Datorii curente  

  Datorii față de furnizori 2000 

    

Total active circulante 2000 Total Datorii curente 2000 

Total active 11000 Total pasive: 11000 

Valoarea Bilanţului (11000lei) indică câţi bani sunt investiţi în afacere                               
TOTAL ACTIVE   =   TOTAL PASIVE. 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chișinău, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, telefon: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

 

24 

 5.4. SPECIFICUL COMUNICARII IN 
ANTREPRENORIAT 

Conţinuturi vizate: 
• Etica si imaginea profesionala a unui antreprenor, 

• Comunicarea în afaceri. Specificul și formele  comunicării verbale și 
nonverbale  

• Aspectul exterior si limbajul vestimentației. Puterea și credibilitatea 
imaginii 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

Majoritatea lucrărilor care tratează probleme ce țin de specificul 
comunicării în afaceri atrag în mod deosebit atenția asupra importanței 
deosebite pe care strategia de comunicare o are asupra rezultatelor 
obținute de o întreprindere/organizație/instituție. 

În contextul actual, o întreprindere, nu poate progresa eficient, în lipsa unui 
program eficient de comunicare. Comunicarea în afaceri reprezintă un 
proces complex care necesită planificare şi alocarea de resurse financiare. 
Ținând cont de realitățile lumii moderne, activitatea de comunicare a firmei 
trebuie tratată, la fel ca şi activitatea de producție sau comercializare, cu 
maximă seriozitate, prin intermediul indicatorilor de eficientă. 

Principiile comunicării 

• Unele din cele mai recente principii ale comunicării au fost 

formulate de reprezentanții școlii de la Palo Alto, numindu-le axiome 

ale comunicării: 

• Axioma 1 = Comunicarea este inevitabilă (nu putem să nu 

comunicăm, orice comportament uman având valoare de mesaj). 

• Axioma 2 = Comunicarea se desfășoară la două niveluri: 

informațional şi relațional (orice comunicare se analizează în 

conținut şi relație deoarece nu se limitează la transmiterea 

informației, ci induce şi un comportament adecvat). 

• Axioma 3 = Comunicarea este un proces continuu (partenerii 

interacționează în  permanență fiind, prin alternantă, stimul şi 

răspuns). 

• Axioma 4 = Comunicarea îmbracă fie o formă digitală, fie una 

analogică (verbală sau nonverbală). 

• Axioma 5 = Orice proces de comunicare este simetric sau 

complementar, dacă se întemeiază pe egalitate sau diferență. 

• Axioma 6 = Comunicarea este ireversibilă (produce un efect asupra 

receptorului). 

• Axioma 7 = Comunicarea presupune procese de ajustare şi 
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acomodare (mesajul căpătă sens numai în funcție de experiență de 

viață şi lingvistică a fiecăruia dintre noi) 

Comunicarea eficienta in afaceri poate fi perceputa drept o schematizare si 

buna organizare a ideilor de afaceri, a informațiilor si interacțiunilor dintr-o 

organizație/instituție sau din afara ei pentru atingerea unui obiectiv bine 

determinat. Spre exemplu noi putem menționa, schimbul de 

mesaje/comunicarea dintre conducerea/personalul 

întreprinderii/organizației/instituției si clienți acestora care in final va 

asigura un rezultat palpabil/pozitiv al afacerii. 

Mulți dintre noi ne-am confruntat cu situația când ideile noastre erau 

susținute si încurajate de familie/prieteni/apropiați, însă aceste idei nu 

puteau fi realizate in practica, deoarece, nu prezentau  interes pentru alte 

persoane/organizații. Nu e suficienta sa ai doar o idee de afaceri, este 

absolut necesara si expunerea ei într-o forma/maniera in care sa fie 

acceptata si acceptata cu de terțe persoane sau sa găsim acele 

persoane/organizații care sunt gata sa plătească pentru produsul/serviciul 

propus prin ideea de afaceri. 

Scopurile unei transmisii eficiente a informației sunt următoarele: 

– exprimarea ideilor in așa fel încât sa fie bine percepute de cei vizați 

– prezentarea într-o maniera in care sa facă impresie buna persoanelor 

vizate/grupului țintă 

– o comunicare buna cu subalternii ii motivează pe aceștia sa obțină 

rezultate mai bune in activitatea acestora de zi cu zi 

– menținerea bunelor relații cu furnizorii  si cu alte organizații partenere 

aduce beneficii  

– comunicare eficienta cu clienții aduce profit suplimentar întreprinderii. 

Comunicarea într-o activitate  antreprenoriala poate fi de doua tipuri -  

interna si externa. Cea interna este  desfășurată in cadrul 

întreprinderii/organizației, in interiorul structurii companiei. Comunicarea 

interna poate realiza prin materiale tipărite (pliante, reviste, oferte pentru 

angajați), materiale electronice (prezentări PowerPoint, videoconferințe, 

telefoane, e-mailuri) sau prin comunicare la nivel personal (întâlniri, 

ședințe, sesiuni de brainstorming sau chiar discuții informale).  

Comunicarea externa presupune schimbul de informații cu persoane din 

afara intreprinderii/ organizației/instituției. Implica trimiterea de mesaje 

către clienți, investitori , alte organizații si are influenta asupra afacerii. 

Comunicarea externa poate fi realizata prin: 

• Promovare prin diverse forme: materiale tipărite, video sau audio, 

promovarea produselor si serviciilor 

• Dezvoltarea si menținerea site-ului oficial al 
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organizației/întreprinderii/instituției este o necesitate pentru 

afaceri, ajutând la transmiterea informațiilor complete si a detaliilor 

importante către societate/clienți existenți si viitori 

• alte resurse on-line... 

IMAGINEA PROFESIONALĂ A UNUI ANTREPRENOR  

Care sunt componentele unei imagini de succes: 

✓ Comunicarea verbală; 

✓ Comunicarea nonverbală; 

✓ Aspectul exterior 

✓ Portofoliul de prezentare personală 

Comunicarea verbală. Pentru a avea o comunicare verbală eficientă şi 

convingătoare antreprenorul urmează să țină cont de următoarele aspecte: 

• Să formuleze propoziții scurte, directe şi simple; 

• Să vorbească rar şi calm, deoarece denotă siguranță de sine; 

• Să utilizeze pronumele voi şi eu; 

• Să folosească verbe active (a desfășura, a iniția, a efectua, a 

implementa, a aplica, a folosi etc.); 

• Să introducă adjective în discursul său; 

• Să ofere exemple; 

• Să folosească un arsenal de cuvinte simple dar care sunt eficiente într-o 

prezentare, într-un discurs (Eu presupun, Eu cred, Dacă..., Aș sugera..., 

Este un fel de..., Posibil că..., Sper că..., Ați putea să..., Eu voi încerca, Eu 

știu că…, Eu sunt sigur…, Atunci când..., Recomand, Este un..., Cu 

siguranță..., Știu..., Puteți, Eu voi face…). 

De asemenea sunt şi o serie de momente care nu sunt recomandabile: 

• Jargoane profesionale şi cuvinte parazitare (deci, şi, îîî, ăă, apoi, 

desigur, evident etc.); 

• Abateri de la temă; 

• Citirea discursului într-o prezentare; 

• Prea multe detalii, care obosesc etc. 

Comunicare nonverbală. Se referă la mimica, gesturile şi distanța dintre 

partenerii de comunicare. În acest context de asemenea sunt aspecte de 
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care urmează să se țină cont: 

• Strângere sigură de mână arată respect şi flexibilitate, una prea 

puternică – dominantă, una slabă – pasivitate; 

• Au dreptul sub aspectul etichetei să întindă mâna persoanele mai în 

vârstă, cu statut mai mare şi femeile; 

• Nu se recomandă zâmbetul continuu, chiar şi când nu e cazul, 

deoarece apare riscul de deveni ridicoli; 

• Interlocutorii trebuie priviți în fâță, însă fără a-i fixa cu insistență; 

• E preferabil să utilizați gesturi deschise: orientarea palmelor şi 

brațelor deschise către partenerul de comunicare, orientarea 

corpului şi a fetei către interlocutor; 

• Păstrarea unei distanțe de la 0,45 până la 1,22 metri între 

persoanele care comunică, pentru ca interlocutorul să nu se simtă 

stingherit. 

Aspectul exterior. Primele impresii se formează în cele 15-30 de secunde 

din momentul în care am intrat pe ușă. De aceea e important cum apărem. 

Iată câteva reguli simple prind înfățișarea antreprenorului şi angajatului:  

• Îmbrăcămintea trebuie aleasă în funcție de împrejurare, vârstă şi de 

personalitate; 

• Să adaptăm îmbrăcămintea la aspectul fizic; 

• haină trebuie să fie impecabil de curată şi călcată; 

• Parfumul nu ține loc de deodorant! 

Se vor evita următoarele lucruri: 

✓ Machiajul strident; 

✓ Pantalonii scurți; 

✓ Bluzele şi rochiile transparente, mulate pe corp, adânc decoltate, în 

culori țipătoare şi din stofe lucioase; 

✓ Bijuteriile numeroase, voluminoase sau care incomodează;  

✓ Unghiile prea lungi şi murdare etc. 

ETICA PROFESIONALĂ 

Mai întâi de toate se va explica elevilor noțiunea de etică ceea ce reprezintă 

norme de comportament acceptate de societate ca juste, corecte, morale, 

precizând ce este bun şi ce este rău în datoriile şi obligațiunile morale 
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corespunzătoare unei anumite societăți. 

Domeniile la care se referă aspectele etice pot fi următoarele: 

• Clienții (calitatea produselor şi serviciilor; informații asupra 

conținutului produselor; prețul; responsabilități şi servicii post 

vânzare; rezolvarea reclamațiilor); 

• Salariații (tratarea echitabilă şi nediscriminatorie în probleme de 

angajare promovare, concediere, salarii, premii, sancțiuni); 

• Furnizori (condițiile de achitare, schimb de informații, calitatea 

produselor); 

• Concurenți (metode de competiție, stima reciprocă); 

• Comunitate (protejarea mediului, sprijin bănesc şi material 

pentru servicii de sănătate, educație, învățământ, cultură). 

Sarcină: Stimulați elevii pentru a oferi cât mai multe exemple de bune 

practici în care s-a respectat etica profesională în afaceri şi practici proaste. 

Care ar fi posibilele consecințe ale nerespectării eticii în afaceri asupra 

relației cu clienții sau partenerii?  

Există un șir de factori care influențează comportamentul etic al 

antreprenorului: 

▪ Managerul imoral („rechin”) –  este un tip vechi de comerciant şi cel 

mai răspândit în sfera actuală a afacerilor; el considerând oamenii ca 

fiind, în general, răi, slabi, leneși şi înțelegând doar limbajul forței; 

„rechinul” pornește de la principiul „învingătorul ia totul” fiind 

conștient că dacă nu-şi elimină concurenții aceştia îl vor elimina pe 

el; scopul lui este acela de a obţine cât mai mulţi bani şi putere 

indiferent de mijloace; nu ezită să speculeze situaţiile conjuncturale 

în defavoarea partenerilor comerciali; antreprenorul imoral 

consideră că legile sunt făcute pentru a fi ocolite, mai ales atunci 

când riscul este minim, iar morala, etica nu au nimic comun cu 

afacerile; lumea este considerată ca fiind duşmănoasă, periculoasă, 

iar natura – un depozit din care trebuie să se ia cât mai mult înaintea 

altora. Antreprenorul imoral consideră că nu are nici o obligaţie faţă 

de comunitate, doar câştigurile imediate şi evidente justifică 

eventualele cheltuieli pentru aceasta. 

▪ Managerul moral („delfin”) – aparţine  unei categorii relativ recent 

apărute, dar care se afirmă tot mai mult în mediul afacerilor. În 

concepţia „delfinilor”, majoritatea oamenilor sunt demni de respect 

şi încredere; antreprenorul moral consideră că cea mai bună bază a 

colaborării sunt sinceritatea şi încrederea; profitul trebuie obţinut în 
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condițiile respectării legislației şi moralității; lumea este minunată şi 

oferă omului posibilităţi pentru descoperirea propriilor aptitudini; 

„delfinii” consideră că datorează viața lor naturii, pe care trebuie s-o 

conserve şi s-o facă mai frumoasă; antreprenorul moral se consideră 

responsabil fâță de comunitate şi se implică prin cheltuieli în 

beneficiul acesteia. 

Antreprenorul poate fi, la rândul său, „delfin”dintr-un anumit punct de 

vedere (de ex.: al relațiilor cu oamenii) şi „rechin” din alt punct de vedere 

(de ex.: în relațiile cu concurenții). Profilul moral al antreprenorilor îşi pune 

amprenta puternic asupra mediului din întreprindere. Curios este faptul că 

angajații ar putea adopta aceleași comportament etice ca şi antreprenorul 

(„delfin” sau „rechin”) în relație cu clienții, cu colegii de serviciu etc. 

Sarcină: Încurajați elevii să reflecte asupra următoarelor subiecte, prin 

oferirea unor exemple: 

• Conflictul de interese; 

• Corupția şi mita; 

• Responsabilitatea fâță de mediul ambiant; 

• Nediscriminarea persoanelor (femeilor, persoanelor cu dizabilități, 

bolnavilor de HIV/SIDA etc.); 

• Serviciile post-vânzări; 

• Publicitatea mincinoasă; 

• Comportamentul corect fâță de angajați; 

• Refuzul de a colabora cu parteneri ilegali. 

Sarcină: Discutați cu elevii avantajele pe care le oferă adoptarea unui 

comportament etic atât ca angajat câț şi ca antreprenor. 

Bibliografia: 
1. http://www.prouniversitaria.ro/carte/comunicarea-si-negocierea-in-afaceri-esenta-

succesului-antreprenorial/rasfoire/ 
2. Birkenbihl, Vera F., Semnalele corpului -- cum sa intelegem limbajul corpului, 
3. Bucuresti, Editura Gemma Press, 1999; 
4. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/4379/1/manag_comunic.

pdf 
5. http://www.incluziunesociala.ro/upls/31_49743_suport_curs_Tehnici_comunicare.p

df 

6. https://tribereader.eu/comunicarea-eficienta-in-afaceri/ 

 
5.5. PREZENTAREA PROPRIULUI PLAN DE 

AFACERI 
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Conţinuturi vizate: 

▪ Sugestii - definitivarea şi prezentarea planului de afaceri 
▪ Prezentare de succes în 6 paşi: Scopul, Obiectivele, Descrierea 

produsului/serviciului, Analiza SWOT, Resursele necesare: umane, 
materiale, financiare; Rezultatul aşteptat.  

▪ Criterii şi indicatori de evaluare a prezentărilor. 
Noţiunile şi conceptele 
studiate: 

scopuri, obiective, descrierea produsului/serviciului, resursele necesare,  

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

SUGESTII - DEFINITIVAREA ŞI PREZENTARE A PLANULUI DE AFACERI 

Li se va sugera elevilor să recitească atent propriul plan de afaceri pentru 
a-l redacta de eventualele greşeli ortografice, de formulare a frazelor care 
e de dorit să fie scurte şi la subiect. De asemenea e recomandabilă 
verificarea corectitudinii calculelor efectuate. La sfârşitul elaborării 
planului de afaceri se notează sumarul acestuia, care va conţine o 
descriere succintă a întregului plan de afaceri. Rezumatul are rolul de a 
capta atenţia, de aceea el trebuie alcătuit în mod atractiv. El ar putea servi 
drept suport pentru prezentarea acestuia. 

PREZENTARE DE SUCCES ÎN 6 PAŞI: SCOPUL, OBIECTIVELE, DESCRIEREA 
PRODUSULUI/SERVICIULUI, ANALIZA SWOT, RESURSELE NECESARE: 

UMANE, MATERIALE, FINANCIARE; REZULTATUL AŞTEPTAT 

Prezentarea planului de afaceri se face oral, de aceea e nevoie de 
cunoaşterea lui pe din afară. 
Metoda care urmează vă propune 6 paşi pentru sintetizarea informaţiilor 
dintr-un plan de afaceri, astfel încît să poată fi prezentat în 10 minute. 
Cele şase etape răspund întrebărilor esențiale inițierii unei afaceri: 
I. SCOP: Ce vă propuneţi să faceţi în următorii ani? 
II. OBIECTIVE: Care sunt rezultatele pe care le aşteptaţi? 
III. DESCRIEREA PRODUSULUI/SERVICIULUI: Ce presupune 

produsul/serviciul dvs.? 
IV. ANALIZA SWOT: Ce aspecte forte şi salbe, oportunităţi şi riscuri are 

afacerea ? 
V. RESURSELE NECESARE: De cîţi oameni este nevoie în afacere? Ce am 

nevoie pentru iniţierea ei? Care sunt sursele de finanţare a facerii?  
VI. REZULTATUL AŞTEPTAT: Ce venit voi avea din această afacere? Care 

va fi profitul? 
I. SCOP - ce ne propunem să facem în următorii ani? 
El răspunde la următoarele întrebări: 

◼ Ce fel de afacere dorim să lansăm pe piaţă? 
◼ Care este ideea de afaceri (descrierea ei)? 
◼ Care este domeniul de activitate al afacerii? 
◼ Care este segmentul de piaţă\ cine sunt consumatorii? 
◼ Care este perspectiva afacerii în următorii 1, 2,3 ani? 

Sarcină: “Completaţi formularul de mai jos: 
În următorii_____ani, ne propunem să lansăm 
afacerea___________________, care va avea un venit  
de____________________ lei. 
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Afacerea va furniza______________________________________ 
destinate_______________________________________________” 
II. OBIECTIVELE - care sunt rezultatele preconizate, aşteptate? 
Obiectivele trebuie să îndeplinească criteriile SMART (Specific  Măsurabil  
Abordabil  Realist  Timp\încadrat în timp) 

◼ Furnizează informaţii măsurabile despre afacere; 
◼ Mobilizează resursele afacerii spre o ţintă bine determinată; 
◼ Măsoară succesul afacerii; 
◼ Exprimă rezultatele finale; 
◼ Permite coordonarea activităţii tuturor membrilor unei afaceri în 

vederea obţinerii rezultatelor finale; 
◼ Elimină subiectivitatea şi confuziile; 

Obiectivele unei companii pot măsură: 

Cifra de 
afaceri 

Profitul Segmentul de piaţă Cheltuielile 
fixe 

Calitatea serviciile 
suplimentare 

cheltuielile salariale producţia 

Siguranţa capacitatea de 
producţie 

relaţiile publice investiţiile 

Structura 
costurilor 

eficienţa impactul asupra 
comunităţii 

numărul de 
angajaţi 

Redactarea obiectivelor se poate face conform următoarei formule: 
Verb + Substantiv + Valoare = Obiectiv 
Exemple de obiective: 

◼ Creşterea vânzărilor cu 50 de mii în 2013; 
◼ Lansarea a 2 noi produse/servicii  în următoarele 2 trimestre; 
◼ Reducerea costurilor variabile cu 20% până în 2014; 
◼ Creşterea capacităţii de producţie cu 50% până în Septembrie 2013 

III. DESCRIEREA PRODUSULUI/SERVICIULUI: 
Aceasta prezintă următoarele aspecte: 

◼ Care sunt produsele/serviciile pe care le va dezvolta afacerea? 
◼ Care este segmentul de clienţi? 
◼ Care va fi politica de preţ? 
◼ Cum se va lansa noul produs/serviciu? 
◼ Cum vor răspunde produsele/ serviciile nevoilor consumatorilor? 

Sarcină: 
Lansarea produsului pe pieţele locale\naţională\externă: 
_______________________________________________ 
Clienţii ţintă vor fi____,____, şi________din__________________ 
Reducerea costurilor variabile prin___________________________ 
Stimularea implicării angajaţilor prin________________________ 
Stabilirea unor parteneriate cu__________,________, şi________. 
IV. ANALIZA SWOT:  
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Ce aspecte forte şi salbe, oportunităţi şi riscuri are afacerea ? 
▪ Aspecte forte 
▪ Aspecte slabe(modalităţi de depăşire a lor) 
▪ Oportunităţi( modalităţi de utilizare a lor) 
▪ Riscuri (modalităţi de diminuare a acestora) 

V. RESURSELE NECESARE:  
▪ Cum vor fi remuneraţi angajaţii? 
▪ Ce modalităţi de motivare a lor se vor aplica? 
▪ Care sunt sursele de finanţare a facerii?  
▪ Ce am nevoie pentru iniţierea ei? 

Elevii se vor referi la: 
- Suma necesară pentru iniţierea afacerii din ea capital propriu şi 

surse atrase (împrumut, grant, credit); 
- Necesarul de personal 
- Necesarul de spaţiu, utilaj, materie primă 
- Fluxul de numerar 
- Bilanţul contabil iniţial 
- Alte documente relevante care confirmă cost/beneficiu activităţilor 

respective 
Redactarea planului de afaceri este la fel de importantă ca şi conţinutul. 

◼ Cuvintele, frazele şi ordinea în care prezentaţi informaţiile sunt 
foarte importante 

◼ Planul de afaceri este oglinda cunoştinţelor şi abilităţilor 
antreprenoriale ale elevului 

◼ Planul de afaceri va fi considerat unul de succes numai dacă 
transmite esenţa afacerii şi poate convinge pe cineva să se implice 
financiar. 

Metoda de prezentare a unui plan de afaceri în 10 minute prezentată mai 
sus nu este un substitut pentru redactarea unui plan de afaceri în sistem 
clasic. Informaţiile dintr-un Plan de afaceri sunt mult mai detaliate şi sunt 
redactate în mod obişnuit în mai multe pagini, inclusiv documente 
adiţionale, certificate, planuri de arhitectură, structura organizaţională, 
documente financiare, etc. 

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE A PREZENTĂRILOR 

Nr. Criteriul Posibilităţi de măsure Punctajul Scorul 

1.  Descrierea 
afacerii: 

a. Date privind forma de 
înregistrare a afacerii (Î.I., 
S.R.L.etc) 

10  

b. Date sepre fondatorurul afacerii 10  

c. Domeniul de activitate 10  

d. Analiza SWOT 10  

e. Identificarea riscurilor afacerii 10  

f. Scopul şi obiectivele afacerii 10  

2.  Descrierea 
produsului/ 
serviciului 

a. Caracteristicile tehnologice şi 
calitative ale 
produsului/seviciului 

10  

b. Asortimentul de 
produse/servicii 

5  
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c. Necesităţile pe care le satisface 
produsul/servicul  

10  

d. Eventualul ambalaj, design 5  

3. Planul de 
marketing 

a. Raportul dintre cerere şi ofertă 
la produsul/serviciul dat 

10  

b. Identificarea potenţialilor clianţi 10  

c. Analiza concurenţilor 10  

d. Amplasarea 5  

e. Distribuţia 5  

f. Strategia de promovare 10  

4.  Planul 
operaţional  

a. Schema operaţională (descirea 
procesului tehnologic) 

10  

b. Schema fizică (de amplasare a 
utilajului) 

10  

c. Necesarul de de echipament, 
spaţiu, materie primă, 
consumabile 

10  

d. Selectarea furnizorilor  10  

e. Calcularea costurilor de 
echipament, materiei prime, 
consumabile, spaţiu, 
combusibil, energie electrică, 
apă, gaz etc. 

10  

5.  Necesarul 
de rersurse 
umane 

a. Structura organizatorică a 
afacerii 

10  

b. Calcularea necesarului de 
personal 

10  

c. Indicare formei de salarizare 10  

d. Calcularea fondului de salariu 10  

e. Aspectele etice ale afacerii  10  

6. Planul de 
finanţare 

a. Indicarea cheltuielilor de 
lansare 

10  

b. Calcularea fluxului de numerar 10  

c. Prognozarea veniturilor 10  

d. Calcularea bilanţului contabil 10  

7. Stuctura 
planului 

a. Să respecte logica  10  

Total 290  
 

Bibliografia: 

7. Antreprenoriat iniţierea afacerii, coord. Bugaian L., Editura „Levinţa Angela”, 
Chişinău, 2010, pag. 185 -188. 

8. Bugaian Larisa, Roşcovan Mihail, Solcan Angela, Todiraşcu Ştefan. Ghid practic pentru 
antreprenori, Editura „MultiArt-SV”, Chişinău, 2010, p. 67; 

9. Stutely Richard, Planul de afaceri perfect, Editura ARC, Chişinău,1999, p.65-69. 

 5.4 Prezentarea planului de afaceri 

Conţinuturi vizate:  

▪ Explicarea elevilor procedurii de prezentării a planurilor de afaceri; 
▪ Alegerea aleatorie a elevilor care vor oferi feedback persoanei care va 

prezenta; 
▪ Distribuirea baremului cu criteriilor de evaluare a prezentărilor. 

Noţiunile şi conceptele feedback, prezentare, criterii de apreciere 
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studiate: 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

EXPLICAREA ELEVILOR PROCEDURII DE PREZENTĂRII A PLANURILOR DE 
AFACERI 

Algoritmul evaluării finale: 
✓ Prezentarea planului de afaceri de către elev; 
✓ Oferirea Feedback-lui 1 privind ţinuta şi limbajul prezentării de către 

elevul 1; 
✓ Oferirea Feedback-lui 2 privind conţinutul prezentării de către 

elevul 2; 
✓ Autoevaluarea elevului privind propria prezentare; 
✓ Feedback-ul cadrului didactic privind prezentarea elevului; 
✓ Analiza planului de afaceri şi a prezentării acestui plan de către 

cadrul didactic; 
✓ Notarea elevului. 

FEEDBACK-UL: Regula feedback-lui 3+1=3 puncte forte şi 1 de îmbunătăţire. 
Feedback 1: Criterii de apreciere a ţinutei şi limbajului 
Vocea: 
▪ Volum – potrivit 
▪ Nivelul sunetului - clar, audibilă 
▪ Ritmul – mediu (125 cuvinte pe minut) 
▪ Pauze – potrivite 
▪ Pronunţare – corectă  
▪ Cuvinte de legătură, umplutură – minime 
▪ Limbaj adecvat, corect - utilizarea termenilor economici 

Ţinută: 
▪ Adecvată prezentării – verticală şi relaxată 
▪ Vestimentaţie – potrivită situaţiei, curată 
▪ Gesturi – naturale 
▪ Contact vizual cu auditoriul – uniform 
▪ Mişcări – lente, potrivite 
▪ Expresiile feţei – încrezătoare, relaxate 

Controlul nervozităţii: 
▪ Apariţie relaxată 
▪ Introducere puternică, intrigantă 
▪ Organizarea bună a prezentării 

Feedback 2: Criterii de apreciere a conţinutului 
▪ Utilizarea materialelor ilustrative; 
▪ Prezentarea exemplelor; 
▪ Atitudine prietenoasă, deschisă; 
▪ Enumerarea punctelor cheie a planului de afaceri (scop, obiective, 

descrierea produsului/serviciului, analiza SWOT, resurselele: umane, 
materiale, financiare, rezultatul aşteptat). 

▪ Finalizarea prezentării – adecvată, logică 
Regulile pentru un feedback efficient: 

1. Vom începe întotdeauna cu un aspect pozitiv în prezentarea planului 
de afaceri. De exemplu: a avut claritate în voce, a fost entuziast în 
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prezentare, a vorbit despre toate punctele-cheia ale planului. 
2. În feedback e necesar să fie prezente expresiile descriptive şi nu 

evaluative. De exemplu: Descriptiv – „Nu te-ai înscris în timpul 
rezervat prezentării” şi nu evaluativ „Nu eşti capabil de a prezenta 
bine planul de afaceri” 

3. Feedbackul este eficient atunci când este specific şi se referă la 
comportamente concrete. De exemplu: Corect - „Ai greşi în 
momentele X si Y”, greşit – „Greşeşti mereu la prezentare”. 

4. Acordarea la timp a feedbackului, adică cel mai aproape prezentarea 
făcută de elev, asigură eficienţa lui. 

Tehnici de oferire a feedbackului: Feedbackul urmează să se axeze pe 
acţiunile persoanei, nu pe atac la persoană. De exemplu: Corect – „Ai oferit 
prea multe detalii”, greşit – „Eşti o gură spartă”. 

1. Feedbackul trebuie să se refer la ceea ce aţi văzut şi auzit şi nu la 
interpretarea comportamentului persoanei. De exemplu: Corect – 
„Te-i plasat în faţa materialelor ilustrative, de aceea nu putut vedea 
decât o pare din ele”, greşit – „Nu te interesa, dacă vedem sau nu, 
eşti un egoist”. 

Reguli de primire a feedbackului: 
1. Întotdeauna mulţumim persoanei care ne-a oferit feedbackul. 
2. Vom evita să cerem persoanei ce ne-a oferit feedbackul să justifice 

cele văzute şi percepute de ea. Puteţi doar să adresaţi întrebări de 
clarificare dacă e absolut necesar. 

3. Evitaţi să vă justificaţi pentru acţiunile pe care le-aţi efectuat în 
timpul prezentării, ci doar să clarificaţi momentele pe care le 
consideraţi că nu le-aţi expus suficient de clar. 

ALEGEREA ALEATORIE A ELEVILOR CARE VOR OFERI FEEDBACK 
PERSOANEI CARE VA PREZENTA PA 

Alegerea aleatorie presupune tragere la sorţ. Puteţi pregăti 3 seturi 
hârtiuţe pe care veţi nota: 

✓ I set – va conţine numărul de ordine al prezentărilor (dacă extrage 
cifra 1 înseamnă că va fi primul, dacă doi al doilea etc.) 

✓ Al II-lea set – va conţine F1+ numele unui elev ceea ce înseamnă că 
va oferi primul tip de Feedback Criterii de apreciere a ţinutei şi 
limbajului colegului   

✓ Al III-lea set – va conţine F2+numele unui elev ceea ce înseamnă că 
va oferi al doilea tip de Feedback Criterii de apreciere a 
conţinutului colegului dat 

✓ Dacă elevul a extras numele său în cazul Feedback-lui va face 
schimb de foiţe cu colegul care de asemenea şi-a extras numele, iar 
dacă nu există o aşa persoană se va schimba cu cine doreşte. 

După ce s-au făcut extragerile notaţi pe tablă sau pe o coală mare de 
hârtie următorul tabel în care veţi înscrie numele elevilor şi variantele 
trase la soţ. 

De exemplu: 
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Nr. Numele elevului Feedback 1 Feedback 2 

1. Albu Ilie Zmeu Ilinca Vrabie Al-ru 

2. Postică Vlad. Vlas Gheorghe Onică Ion 

3. Vrabie Al-ru Onică Ion Zmeu Ilinca 

Şi în asemenea ordine se vor desfăşura prezentările planurilor de afaceri. 

DISTRIBUIREA BAREMULUI CU CRITERIILOR DE EVALUARE A 
PREZENTĂRILOR 

Elevii vor face cunoştinţă din timp cu acest barem, dar la ora de prezentări 
fiecare elev care oferă feedback îl va avea în faţă pentru a putea aprecia 
corect colegul şi pentru a se orienta. 

De asemenea se vor explica elevilor regulile de oferire şi cele de primire a 
unui feedback.  

Sugestii privind notarea planului de afaceri: 
Nr. Numele  

elevului 
Evaluarea 
formativă 

Planul de 
afaceri 

Prezentarea 
planului de 

afaceri 

Nota finală 

1. Ion 
Cutărică 

Nota medie 
la disciplină  

Nota obţinută 
la evaluarea 
conţinutului 
planului de 
afaceri 

Nota 
obţinută la 
prezentarea 
planului de 
afaceri 

Nota medie 
a tuturor 
evaluărilor 
menţionate 
anterior. 

De exemplu: 
Nr. Numele 

elevului 
Evaluarea 
formativă 

Planul de 
afaceri 

Prezentarea 
planului de 

afaceri 

Nota finală 

1. Ion 
Cutărică 

9 8 10 9 
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