
Clasa a VIII-a. 
Citiți cu atenție conținutul lecției, apoi rezolvați tema: 

Gandiţi-vă la o posibilă activitate economică pe care o puteţi desfăşura în 

zona unde locuiţi. Folosind modelul structural al planului de afaceri, 
realizaţi propriul plan de afaceri pentru această activitate. 
 
  

 Planul de afaceri 

  Înainte de a exista efectiv, orice afacere se naşte în mintea întreprinzătorului, 
parcurgând încă din faza de concepţie câteva etape: la început este ideea de afacere, apoi se 

naşte o viziune pentru realizarea căreia este nevoie de o strategie, iar pentru aplicarea strategiei 
este nevoie de un plan de afacere.                                                                                          

Planul de afaceri este strâns legat de mediul de afaceri şi de evoluţia acestuia, primele 
planuri de afaceri au aparut cu mult înainte de apariţia computerului şi a tehnologiei informatice 

dar rolul şi importanţa unui plan de afaceri bine făcut, a rămas aceeaşi până în zilele noastre. 
Întocmirea unui plan de afaceri necesită un timp şi un efort important, el reprezintă o hartă a 
viitoarei afaceri, îmbunătăţind şansele întreprinzătorului de a atinge ţinta propusă. Nu există 
două afaceri la fel. Nu există doua organizaţii la fel. 

Planul reprezintă pe de o parte instrumentul intern prin care  se poate conduce şi 
controla, întregul proces de demarare a unei afaceri.În egală măsură planul de afaceri reprezintă 
şi un instrument extern, fiind şi un instrument excelent de comunicare cu mediul  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
În funcţie de ţinta afacerii, planul poate conţine elemente specifice, afară de cele 

prezentate mai sus. Importanţa fiecărui capitol este determinată de scopul urmărit şi de 

specificul afacerii.  
 
 

Realizarea planului de afaceri are câteva avantaje: 

· permite evitarea multor greşeli cauzate de lipsa de informare;  

· prin planificarea detaliată a veniturilor şi cheltuielilor, reduce  riscul apariţiei problemelorîn 

gestionarea banilor; 

· permite selectarea celor mai avantajoase surse de finanţare; 

· creşte credibilitatea întreprinzătorului în faţa investitorilor şi  a partenerilor de afacere; 

· întăreşte abilităţile de manager ale antreprenorului, care va fi mai bine pregătit şi capabil să se 

Întocmirea Planului de 

afaceri presupune 

parcurgerea următoarelor 

etape: 

Colectarea informaţiei 

Stabilirea structurii planului 

Redactarea Planului de afaceri 



                   . 
           Mai jos sunt prezentate mai detaliat  capitolele unui plan de afaceri profesionist: 

 

 

 
1. Titlul 

Titlul va fi cât  mai sugestiv, de exemplu "Plan de afaceri  al S.C.... pe 
anul xxxxx", etc. Titlul se trece pe prima pagină sau pe copertă şi tot pe 
prima pagină trebuiesc trecute şi datele de contact  şi identificare a 

firmei, logo-ul. 

2.Cuprinsul planului de afaceri 
Un index cu capitolele planului de afaceri şi cu numărul paginilor la 
care se regăsesc acestea.   

3. Introducere 
Aici se va nota un scurt  rezumat  cu  obiectivele planului de afaceri şi 
structura lui, fără a se insista pe detalii. 

4.Descrierea firmei/afacerii 
Acest capitol cuprinde informaţii cu privire la firmă, fondatori, 

parteneri, eventuali investitori, sedii, etc. 

5.Echipa şi  managementul 
companiei 

Aici se descrie colectivul echipei  şi rolul pe care îl deţine fiecare 
membru în managementul afacerii. 

6.Prezentare produse şi/sau 

servicii 

Descrierea calităţilor şi neajunsurilor produselor/serviciilor, 

îmbunatatirile  care sunt vizate  pe viitor sau noile linii de productie  ce 
vor fi realizate. 

7. Analiza pieţei 

Prezentarea pieţei de desfacere a produselor şi serviciilor firmei: 
    * numărul clienţilor existenţi şi potenţiali 

    * concurenţa existentă la acestă oră pe piaţă 
    * tot ce se poate spune despre piaţa căreia i se adresează produsele şi 
serviciile afacerii. 

8. Obiective 
O estimare realistă a  obiectivelor afacerii pe termen scurt şi pe termen 

lung.. 

9.Strategia firmei/afacerii şi 
implementarea ei 

Strategia de introducere a produselor/serviciilor pe piaţă sau de 
menţinere a vânzărilor la un nivel optim, dacă produsele şi serviciile 

afacerii/firmei sunt deja pe piaţă.  

10.Informaţii financiare 

De multe ori acesta este cel mai important capitol al unui plan de afaceri, 
mai ales în cazul atragerii de fonduri sau atragerii de investitori. De 
regulă aceste informarii financiare cuprind * estimări ale vânzărilor, 

veniturilor sau cheltuielilor trimestriale, lunare sau anuale ale afacerii şi 
asa mai  departe, în funcţie de cerinţele  societăţilor   cărora se  prezintă 
respectivul plan de afaceri. 

11.Anexe şi alte documente 
Uneori   sunt neceare şi alte  informatii şi documente   care   vor fi atasate 
la planul de afaceri. 

 

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un plan de afaceri pentru a avea success: 

 Să fie concis, la obiect şi convingător; 

 Să se bazeze pe informaţii reale şi actualizate cu privire la parteneri şi concurenţă; 

 Să conţină termene clare ce trebuie respectate; 

 Să fie structurat şi uşor de parcurs; 

 Să implice activ toţi partenerii sau colaboratorii, prin stabilirea clară a riscurilor sau a 
greutăţilor posibile în aplicarea planului; 

 Să cuprindă un plan financiar bine fundamentat, cu un profit stabilit în mod realist; 

 Să asigure folosirea eficientă a capitalului, pe baza unui buget; 

 Să stabilească mecanisme de control şi revizuiri.  

 

 
 

 Ce este planul de afaceri? 
 În ce condiţii trebuie întocmit planul de afaceri? 


