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2.1 Mediul afacerii

• Din punct de vedere macroeconomic afacerea este parte integrantă a mediului ambiant și componenta
economică a acestuia.

• Analiza diferitelor cerințe existente și a efectelor lor asupra economiei și gestiunii afacerii pune în
evidență 3 tipuri de mediu:

• mediu stabil - unde schimbările sunt rare, de mică amploare și previzibile;

• mediu schimbător - unde schimbările sunt frecvente, de amploare variabilă și, în general, previzibile;

• mediu turbulent - unde schimbările sunt foarte frecvente, de amploare variată, cu incidente profunde
asupra activității afacerii și greu de anticipat.
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Mediul de afaceri

• Nicio afacere nu poate supraviețui dacă produsele realizate sau serviciile prestate nu interesează pe nimeni. Ideea de afaceri trebuie
găsită pornind și de la analiza mediului de afaceri în care viitoarea afacere urmează să funcționeze.

• Orice afacere de succes trebuie să se deruleze în armonie cu mediul de afaceri în care aceasta funcționează.

• Organizațile, indiferent de mărimea lor, de complexitatea activităților lor, de particularitățile lor, sunt influențate de un număr
impresionant de factori din mediul de afaceri. Desigur, influența factorilor de mediu asupra organizațiilor este diferită atât ca mod de
manifestare cât și ca intensitate.

• Aceeași factori din mediului de afaceri dintr-o zonă și într-o anumită perioadă pot exercita o influență pozitivă asupra unor organizații la
fel cum pot genera influențe negative asupra altora.

• Nici intensitatea acțiunilor nu este aceeași asupra tuturor organizațiilor la fel cum nici măsura în care aceste acțiuni și influente pot fi
prevăzute.

• Viitorii antreprenori care doresc să creeze o afacere într-un domeniu, într-o zonă, trebuie să înțeleagă în primul rând mediul de
afaceri local, și apoi pe cel național.

• Mediul local este format din agenți economici, (diverși ca mărime, dimensiune, mod de organizare, putere financiară), persoane fizice
autorizate, instituții ale statului, gospodării ale populației, locuitori cu o anumită cultură, și legăturile care se stabilesc între aceștia.
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Componentele mediului de afaceri
• Mediul extern, care cuprinde: 

- mediul politic; 

- - mediul cultural și social;

- - legislația națională și comunitară; 

- - impactul globalizării; 

- - fazele ciclului economic în ţara respectivă, respectiv UE;

- structura pieţei; 

- - modificarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii; 

- - uniunea economică şi monetară. 

• Mediul intern, care cuprinde: 

- patronatul; 

- sursele de finanţare; 

- mărimea firmei; 

- structura organizatorică;

- - managementul;

- - politica de resurse umane.
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Înțelegerea mediului de afaceri

• Mediul de afaceri trebuie înțeles atât înainte cât și după începerea unei afaceri.

• Înainte de a începe o afacere, pentru viitorul antreprenor, mediul este o sursă de oportunități dar și de constrângeri.

• În mediu, la un moment dat, există oportunități care așteaptă să fie descoperite și valorificate.

• De ce unii oameni le descoperă și altii nu?

• Pentru că oamenii diferă în funcție de:

• – nivelul și posibilitățile de informare;

• – cunoștintele pe care le dețin;

• – caracteristicile psihologice;

• – nivelul de creativitate;

• – abilități în abordarea problemelor și găsirea soluțiilor;

• – strategiile folosite pentru a judeca rapid și eficient.
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După crearea afacerii
• mediul de afaceri trebuie in continuare analizat și înțeles deoarece:

• – numai cunoscând ansamblul factorilor din mediul de afaceri care influențează o organizație și înțelegând mecanismul lor de
acțiune putem să identificăm oportun anumite oportunități pe piață sau putem să ne ferim de influențele nefavorabile ale acestor
forțe;

• – putem să realizăm anumite schimbări în cadrul organizației prin care să mărim capacitatea de adaptare la mediu a acesteia. Aceste
schimbări se numesc schimbări de adaptare sau schimbări reactive. Numai afacerile care reușesc să se adapteze la caracteristicile
mediului de afaceri pot să se dezvolte în viitor.

• – cunoscând maniera de exercitarea a forțelor din mediu de afaceri putem să anticipăm evoluția acestora în viitor și în acest fel să
identificăm posibile schimbări proactive care odată realizate ar putea să ne confere o mulțime de avantaje;

• – contribuie la creșterea flexibilității micilor afaceri și automat la creșterea eficientei lor; Este important să înțelegem mediul de
afaceri și pentru că prin afacerile care se creează viitorii antreprenori pot contribui la dezvoltarea economico-socială la nivel local, la
îmbunătățirea funcționării unor componente ale mediului, la generarea de noi oportunități pentru afacerile locale. Impactul noilor afaceri
asupra dezvoltării locale este deosebit de puternic judecând după efectele pe care le generează pe plan economic, socio-cultural și de
mediu:

• – contribuie la valorificarea resurselor locale, unele dintre afaceri valorificând produsele secundare ale marilor companii;

• – determină schimbări în structura internă a localităților urbane sau rurale, (modernizarea infrastructurii, apariția/dezvoltarea
serviciilor, înnoiri edilitare etc.);

• – creează locuri de muncă și stabilizează populația, mai ales în mediul rural;

• – contribuie la creșterea nivelului de trai pentru o parte a populației locale, prin creșterea veniturilor;
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Factorii mediului ambiant ai afacerii

• Specific perioadei actuale este faptul că mediul ambiant în care trebuie să-și desfășoare activitatea organizațiile moderne este deosebit
de complex și dinamic.

• Pentru a putea cunoaște și înțelege maniera prin care acesta influențează organizațiile trebuie să cunoaștem fiecare factor de influență.

• După natura lor, factorii mediului ambiant pot fi grupați în următoarele categorii:

• factori economici;

• factori tehnici și tehnologici;

• factori naturali sau ecologici;

• factori demografici;

• factori politici;

• factori juridici;

• factori socio-culturali.

13



Factorii economici

• sunt considerați ca fiind una din categoriile cele mai importante ale factorilor de mediu.
• Includem în această grupă urmatoarele categorii:
•Piața interna și internațională- abordarea corectă trebuie să fie: „produc ceea ce se cere pe piață ca să pot să vând”
•Ritmul de dezvoltare al economiei-influențe favorabile manifestă asupra afacerilor starea cea mai favorabilă a
mediului, cea de creștere economică. În starea de declin și criză influențle mediului devin nefavorabile și foarte puține
afaceri pot să se dezvolte
•Nivelul de dezvoltare economică cu principala sa componentă: puterea de cumpărare a cetățenilor-cu cât puterea
de cumpărare a cetățenilor este mai mare cu atât se exercită o influență favorabilă asupra afacerilor din zona respectivă.
•Potențialul financiar- include nu numai resursele financiare proprii ci și pe cele ce există în economie și sunt oferite de
diverse instituții specializate spre împrumut organizațiilor
•Factori legați de infrastructura economiei, cum ar fi: sistemul bancar sau sistemul de asigurări.
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Factorii tehnici și tehnologici

• manifestă o puternică influență asupra afacerilor prin:

• – nivelul tehnic al mașinilor, utilajelor și instalațiilor disponibile pentru cumpărare;

• – calitatea tehnologiilor ce pot fi achiziționate;

• – calitatea cercetărilor tehnice la care organizația are acces;

• – nivelul licențelor și brevetelor înregistrate;

• – capacitatea creativ-inovativă a sistemului de cercetare proiectare.

• Antreprenorii pot să achiziționeze noi tehnologii, noi utilaje, licențe de producție care să le asigure
posibilitatea realizării de produse mai bine calitativ, mai fiabile, la costuri mai mici.
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Factorii naturali sau ecologici

• Factorii naturali sau ecologici ce acționează asupra afacerilor sunt:

• – resursele naturale ale solului și subsolului;

• – vegetația, fauna, resursele de apă, relieful, clima.

• In condițiile actuale când criza de materii prime, materiale și resurse energetice îmbracă noi dimensiuni și în
condițiile în care păstrarea echilibrului ecologic este o necesitate, un rol deosebit trebuie acordat acestor factori de
către managerii organizațiilor economice.

• Cunoașterea influențelor factorilor naturali sau ecologici asigură posibilitatea identificării oportune de noi materii
prime, materiale care să înlocuiască vechile materiale deficitare și care au ajuns extrem de scumpe .

• De asemenea, pot să conducă la noi idei de afaceri care să exploateze tendințele la nivelul populației privind
orientările ecologice (alimentație, trai, poluare, protecția mediului).

20



21



Factorii demografici
• manifestă un impact puternic asupra afacerilor prin: 

• numărul populatiei, 

• structura acesteia pe sexe, 

• vârsta, 

• structura socio-profesională a acesteia,

• ponderea populației ocupate,

• rata natalității și a mortalității,

• durata medie a vieții.

• Importanța acestor factori asupra organizațiie decurge din faptul că resursele umane ocupă un loc prioritar în orice
afacere, de calitatea lor depinzând nivelul rezultatelor obținute de aceasta.
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Factorii politici
• Factorii politici se regăsesc în :

• politica economică, socială,

• politica externă pe care o duce statul;

• politica pe care o duc alte state;

• politica organismelor politice internaționale.

• Factorii politici exercită influențe asupra afacerilor prin programele pe care diferite forțe politice
interne sau internaționale le au vis-a-vis de promovarea și susținerea spiritului antreprenorial prin
politici fiscale adecvate, măsuri de încurajare a tinerilor care să demareze noi afaceri, prin asigurarea
de fonduri de garantare pentru asigurarea creditării micilor afaceri.
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Factorii juridici
• sunt legați de cei politici și reflectă concepțiile politice.

• Ei sunt constituiți din ansamblul reglementărilor juridice, unde includem:

• legile,

• decretele,

• hotărârile sau ordonanțele guvernamentale,

• ordinele miniștrilor,

• deciziile prefecturilor și ale primăriilor.

• Importanța acțiunii acestor factori asupra afacerilor decurge din faptul că ansamblul activităților desfășurate într-o
organizație trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislative.

• În cazul în care aceste prevederi nu sunt respectate, organizațiile și administratorii acestora sunt sancționați.
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Factorii socio-culturali

• Factorii socio-culturali pot fi grupați în:

• – factori ce țin de învățământ și educație;

• – factori ce țin de ocrotirea sănătății;

• – factori care privesc știința și cultura,

• mentalitatea.

• Un rol important revine învățământului care contribuie atât la îmbunătățirea structurii
socio-profesionale a populației cât și la creșterea nivelului cultural al acesteia, la formarea
unei mentalități, a unei atitudini pozitive față de muncă și pregătirea profesională.
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2.2 PLANUL DE 

AFACERI-INSTRUMENT 

PENTRU DEZVOLTAREA 

ANTREPRENORIATULUI



Structura unui plan de afaceri 

Modalități de prezentare a firmei
• Prezentarea firmei:

– descrie o firmă, acționarii acesteia, produsele, piața, rezultate din trecut, clienți importanți. Nu dă
detalii despre planurile de viitor ale firmei decât la modul general

• Studiul de fezabilitate: 
– arata dacă o “afacere” are sens din punct de vedere economic, și cum ar trebui făcută. 
– studiu teoretic, care nu pune accent pe detaliile concrete ale unei firme (acționari, rezultate istorice, 

management, etc.).
• Studiul de piață: 

– descrie piața unui anumit produs și arată care sunt principalii competitori, principalele produse de pe
piață, prețurile, modalitățile de marketing posibile și folosite de competitori,  alte informații.

• Planul de marketing:
– descrie toate activitățile de marketing legate de producerea și vânzarea unui anumit produs sau

serviciu, inclusive bugete alocate; include activitățile de promovare, etc.
• Planul de afaceri: 

– descrie trecutul, prezentul și planurile de viitor ale unei afaceri, în vederea solicitării unei investiții, 
căutarii unui acționar, vânzării firmei. 

– cuprinde o componentă financiară importantă.  



Planul de afaceri – întrebări preliminare
• Care este scopul planului de afaceri? 

– Nu există planuri de afaceri generale. În functie de scopul planului de afaceri (finanțarea firmei, 
vânzare de acțiuni, vânzarea firmei, etc.), planul de afaceri va avea o anumită structură impusă. 

– elementele principale sunt aceleași, planul va insista mai mult pe anumite secțiuni importante pentru
scopul propus.

• Ce date inițiale trebuie adunate? 
– Planul de afaceri contine o multitudine de informatii sintetizate. Adunarea prealabilă a informațiilor

necesare ușurează alcătuirea planului de afaceri.
– rezultatele financiare istorice ale firmei, istoria firmei, date despre acționari, date despre piață și

competitie, clienții vizați și date despre ei, o idee clară despre ce vrea firma să faca în viitor.
• Cine face planul de afaceri – firma sau consultantul extern?

– firma ar trebui să facă singură planul de afaceri. Rolul consultantului este să pună informațiile în
forma necesara, să sintetizeze aceste informații, să culeaga informații adiționale, să ajute firma să
facă modelul financiar al afacerii, să structureze proiectul.

• Planurile de afaceri vor fi facute în Lei sau altă valută? 
– Previziunile finananciare se fac într-o valută oarecare, (EUR, sau in USD) dacă planul se adresează

unor entități non-europene. 
– Atentie: rata de schimb nu este chiar echivalentul inflatiei, iar rezultatele pot fi diferite daca se 

lucreaza in EUR sau USD. Utilizatorul planului trebuie să aibă clare în minte problemele legate de 
translatarea documentelor firmei din Lei în alte valute.



Surse de informații pentru planul de afaceri

• Rezultatele financiare ale firmei, depuse la autoritatile fiscale (bilanțuri la jumătatea anului și la sfârșitul anului
pentru ultimii trei ani, ultima balanță de verificare, preferabil analitică, daca exista complicații (firma cu
activitate în sucursale sau filiale, etc.)

• Previziunea vânzărilor pe următorii ani, cu justificarea creșterilor respective.

• Studii de piață proprii sau procurate din alte surse.

• Anuarul statistic al României, alte date statistice.

• Colecția principalelor ziare economice (Capital, Ziarul Financiar).

• Legislatia relevantă pentru activitatea firmei.

• Rezultatele financiare ale principalilor competitori – depuse la Registrul Comerțului.

• Asociațiile firmelor sau antreprenorilor din industria respectivă.

• Organizații non-profit care desfășoara activități legate de industria respectivă.

• Camere de comerț, secții comerciale ale principalelor ambasade din România.

• INTERNETUL, etc.



Scopul planului de afaceri
• Obținerea unor finanțări. 

– planul trebuie să arate de câți bani este nevoie (cifrele se obțin după construirea modelului financiar),
– care este structura financiară a proiectului (proportia dintre investiția de capital, împrumuturi și alte

feluri de finanțare
• Evaluare în vederea cumpărării / vânzării de acțiuni sau a firmei.

– Modelul financiar si mai ales previziunile financiare oferă suportul necesar efectuării unei evaluări prin
metoda cash-flow-ului actualizat, singura metoda general valabilă pe plan internațional.

• Alegerea unui proiect din mai multe posibile.
– Planul de afaceri poate oferi pentru fiecare proiect posibil detalii despre modul de realizare al acestuia

și despre investițiile și profiturile fiecăruia, permițând managementului firmei să-l aleagă pe cel mai
interesant.

• Instrument de management:
– planul de afaceri - o referință pentru management, care știe ce are de facut, ce obiective trebuie să

atinga,
– este aprobat de consiliul director ca bază a dezvoltarii firmei,
– poate servi ca bază pentru construirea unor bugete,
– poate fi folosit la monitorizarea rezultatelor firmei.

• ESTE UN FOARTE BUN INSTRUMENT DE INSTRUIRE.



Structura planului de afaceri
Elemente principale

• Modelul financiar al afacerii:
– Conține partea ”de cifre”:
– descrie din punct de vedere financiar afacerea și proiectele de viitor, arătând implicațiile

financiare, investițiile necesare, ipotezele principale utilizate și modul în care au fost obținute
valorile finale.

– este construit respectând normele și cerințele internaționale.
• Partea descriptivă:

– oferă toate informațiile necesare pentru atingerea scopului planului de afaceri.
– date despre firmă si istoria acesteia,
– date despre piață, clienți și competitori,
– descrierea proiectelor firmei, a necesarului de fonduri, sursele de unde provin banii,
– utilizarea banilor, rezultatele și profitul previzionat.
– modul de calcul a tuturor valorilor conținute în modelul financiar.



Structura modelului financiar: 
Ipoteze

• Ipoteze generale:
– toate datele inițiale de la care se pleacă pentru construirea modelului financiar
– perioada pentru care se face planul
– rate istorice de schimb ale principalelor valute, indici de inflație
– taxe plătibile de către companie (taxe profit, dividende, taxe vamale, TVA).
– momentele semnificative: începerea finanțării, începerea și terminarea proiectului, tranșe de

finanțare, lansarea pe piață a diferitelor produse.

• Ipoteze specifice:
• datele inițiale de la care se pleacă pentru a previziona diferite elemente ale planului
• salariile, împrumuturile, activele și amortizarea acestora, alte elemente de cheltuieli, vânzările

(cantitative sau valorice).



Structura modelului financiar: 
Elemente pre-calculate

Anumite elemente constitutive ale bilantului și contului de profit sau pierdere e bine să fie
modelate separtat, pentru a oferi flexibilitate și transparență modelului.

Acestea pot fi:
• Cheltuielile de personal:

– se pornește de la schema de personal, în prezent și în cursul desfășurării
proiectului, salariile pentru fiecare pozitie,

– numărul de persoane pe poziția respective, momentele în care se face angajarea de
personal nou, posibilități de outsourcing, invesțiile necesare fiecărei persoane (birou,
telefon, software, instruire, etc.).

• Împrumuturi / leasing:
– valoarea imprumutului, perioada de grație, perioada de rambursare, dobânda, valuta

în care e făcut împrumutul.
• Investiții:

– procurarea de noi active, perioada de viață a fiecărui tip de active, valoarea fiecărui
activ.

– necesarul de finanțare, cât și amortizările aferente activelor respective în fiecare
lună.

• Cheltuieli operaționale sau de instalare:
– cheltuielile sau investițiile necesare pentru deschiderea de noi magazine, hale de

producție, sucursale, etc.
• Alte modele necesare: cheltuieli de marketing, instruirea personalului, comisioane din

vânzări, asigurări, etc.



Structura modelului financiar: 
Bilanțul

Bilanțul este un element neaăarat necesar planului financiar.
Oferă o imagine statică, la anumite momente de timp, a situației activelor și pasivelor firmei.
Se evidențiază în mod special:

• Active:
– Cash
– Active fixe
– Alte active (intangibile, etc.)
– Amortizări
– Stocuri
– Sumele de încasat

• Pasive:
– Capitaluri proprii: capitalul social, împrumuturile de la acționari, fondurile diverse, prime, etc.
– Sumele de plătit, alte datorii curente
– Împrumuturile pe termen lung



Structura modelului financiar: 
Contul de Profit și Pierdere

Arată cheltuielile și veniturile firmei în perioada dintre două bilanțuri.
Principalele elemente sunt:

– Veniturile
– Comisioanele plătite
– Cheltuielile operaționale (costul mărfurilor vândute, salarii, chirii, asigurări, amortizări, utilități,

transporturi, comunicații)
– Cheltuielile financiare (dobânzi)
– Taxele

În final, se evidentiaza profitul (pierderea) firmei pe intervalul respectiv.



Structura modelului financiar: 
Cash Flow-ul

cash-flow-ul este obligatoriu pentru un plan care trebuie prezentat în afara României.
Cash flow-ul poate fi făcut prin metoda directă sau prin metoda indirectă,
folosește doar informații din Bilanț și Contul de Profit și Pierdere.

Elemente constitutive:
• Cash Flow din operații: arată dacă activitatea operațională a firmei generează sau consumă

cash (lichidități). Pornește de la profitul operațional al firmei, care este corectat cu
elemente de bilanț (variația stocurilor, a sumelor de plătit și de încasat).

• Cash Flow din investiții: arată sumele destinate investițiilor.

• Cash Flow din finanțări: arată sumele intrate și iesite din firmă ca finanțări de diferite
feluri (aporturi la capital, împrumuturi, etc.)

• Cash Flow din taxare: arată sumele plătite sub formă de taxe.



Structura modelului financiar: 
Elemente opționale

• Evaluarea firmei:

– se poate face pe baza cash-flow-ului previzionat, prin metoda cash-flow-ului
actualizat.

• Calcule de rentabilitate:

– se pot face pe baza cash-flow-ului previzionat, oferind informații depre
rentabilitatea fiecărui proiect.

• Scenarii:

– Modelând ipotezele, se pot genera diferite scenarii de dezvoltare a firmei, și se
poate evalua senzitivitatea la diferiți factori, felul în care aceștia afectează
rentabilitatea, influența diferitelor structuri de finanțare.

• Modele de monitorizare:

– se pot crea instrumente de planificare, bugetare, precum și monitorizare a
activității firmei prin compararea lună de lună a rezultatelor obținute cu cele
previzionate.



Structura părții descriptive: 
Sumarul

Orice plan de afaceri debuteaza printr-un sumar al planului.
– Acest sumar este relativ scurt (tipic – 2 pagini), si descrie pe scurt informațiile

esentiale dezvoltate in planul de afaceri.
– Scopul lui este să ofere cititorului grabit o imagine generala a proiectului,

inclusiv sumele necesare finantarii, pretul de vânzare, etc., precum si
rentabilitatea planificată.

– Nu trebuie oferite rationamente și justificări – acestea pot fi găsite in
interiorul planului, ci doar concluzii.

Sumarul constituie un instrument util în următoarele împrejurări:
• Poate fi trimis ca material de prezentare de sine stătător, pentru a sonda

interesul destinatarilor față de afacerea respectivă

• Poate fi folosit pentru o lectură sumară, pentru cineva care nu are timp, pentru a
obtine o idée generală despre afacere in cel mai scurt timp.

• Poate trimite cititorul direct la secțiunea interesantă, in conditiile in care nu tot
planul este de maxim interes.



Structura părții descriptive: 
Descrierea generală a proiectului

Aceasta secțiune descrie scopul pentru care a fost trimis planul de afaceri celui care-l citește. 
• Pentru bancă,

– mărimea împrumutului si caracteristicile acestuia,
– scopul în care vor fi folosiți banii
– modalitățile de returnare a acestora.

• asociere cu un partener extern, sau de vânzarea de acțiuni în firmă,
– detaliile respectivei asocieri.

• vânzare,
– vânzarea de active sau a firmei cu totul,
– vânzarea mărcilor înregistrate ale firmei



Structura părții descriptive: 
Descrierea firmei

Aceasta secțiune are un caracter general și conține:
• descrierea obiectului de activitate al firmei, 
• scurt istoric al acesteia, 
• conceptul care a stat la baza dezvoltării firmei pe toate direcțiile de activitate. 
• date despre acționarii principali. 
• informatii de tip financiar,
• mărci inregistrate, 
• o analiza de tip SWOT (puncte tari, slabe, oportunități și amenințări).



Structura părții descriptive: 
Situația sectorului respectiv în România

Aceasta sectiune se adreseaza cititorilor care nu sunt familiarizati cu situatia din 
România (partneri străini), si din domeniul respectiv de activitate (de pildă
banci, în cazul solicitării unui imprumut). 

Se prezintă:
• date generale despre dinamica sectorului respectiv, trenduri și orientări, 
• previziuni de dezvoltare în viitor și elemente care vor influenta această

dezvoltare,
• Creșterea numărului de firme în domeniu, 
• date generale la nivel macroeconomic despre sectorul respectiv, dar și despre

nivelul de trai al populației, sau industrii conexe care pot influenta domeniul
respectiv. 

date referitoare la climatul general de afaceri în domeniu
legislatie specifică, pozitia statului față de domeniul respectiv, perspective).



Structura părții descriptive: 
Date despre piață

Elementele generale care vor fi detaliate in această sectiune sunt ( cele 5 elemente ale
modelului Porter):

• Clientii: cine sunt aceștia, caracteristicile lor, elementele care influentează decizia de
cumpărare, puterea relativă a cumpărătorilor față de firmă, care sunt clientii majori si
pozitia firmei față de aceștia.

• Furnizorii: cine sunt ei, caracteristicile lor, elementele care influentează alegerea
acestora, puterea relativă a furnizorilor față de firmă, care sunt furnizorii majori si
pozitia firmei față de acestia.

• Competitorii: cine sunt principalii competitori, caracteristicile lor (produse, cifra e
afaceri, crestere), elementele care influentează dezvoltarea lor, partea din piață
detinută si gradul de fragmentare al pietei, previziuni de viitor, strategia adoptată față
de competitie.

• Relatiile existente intre jucătorii din piață: competitia este dură sau lejeră, gradul de
consolidare al sectorului, relații de putere, aliante strategice intre jucători, etc.

• Posibile amenințări din partea noilor veniti: cine ar putea intra pe piață si cum se poate
apăra firma de noii jucători.



Structura părții descriptive: 
Planul de dezvoltare

In aceasta sectiune se descrie dezvoltarea firmei in conditiile realizării scopului pentru care a fost
conceput planul de afaceri (obținerea împrumutului, finanțării, sau pur si simplu dezvoltarea
firmei în conditii naturale).

Se ofera elemente concrete:

– obiective de atins si momentul in care vor fi ele atinse;
– anumite valori ale cifrei de afaceri
– realizarea unui anumit profit
– returnarea imprumutului
– lansarea unei anumite linii de produse sau incheierea unui proces de restructurare.

Se urmăreste in mod deosebit creșterea firmei, si se dau argumente care să o justifice. Atunci
cand sunt prevăzute etape distincte de finanțare succesive, sau realizarea unei investitii in mai
multe etape, se pune in evidență dezvoltarea firmei intre etapele respective, si momentele in
care se consideră că o etapa s-a incheiat si se poate trece la etapa următoare.



Structura părții descriptive: 
Planul de marketing

Planul de marketing este o sectiune bine definită si distinctă de planul general de dezvoltare.
In conditiile in care toate previziunile financiare ale firmei pleacă de la realizarea unei

anumite cifre de afaceri, trebuie descris cu multe detalii modul in care se vor realiza
respectivele vânzări, cheltuielile necesare pentru realizarea lor si etapele care trebuie
parcurse pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Planul de marketing urmează o structură traditională, oferind detalii despre:

• produsele care vor fi oferite
• preturile si politica de prețuri, inclusiv discount-uri, lichidări de stocuri, etc.
• distributie: modul in care vor ajunge produsele la cumpărători
• promovare: toate măsurile cu caracter promoțional care trebuie luate pentru realizarea

vânzărilor propuse.

Se vor evidenția obiectivele planului de marketing, strategia generală de marketing si
tacticile care vor fi aplicate pentru atingerea obiectivelor.



Structura părții descriptive: 
Planul financiar

Secțiunea oferă detalii despre cifrele rezultate din modelul financiar.

• Se insistă in general pe detalierea ipotezelor, oferindu-se explicații despre alegerea anumitor valori,

• se oferă justificări pentru cifrele de afaceri previzionate, elementele de cheltuieli luate in
consideratie, ritmurile de creștere preconizate si interconditionările intre diferite mărimi din model
(de exemplu dependenta stocurilor, sumelor datorate furnizorilor si cele de incasat de volumul de
vânzări).

• Tot aici se dau detalii referitoare la translatiile efectuate asupra rezultatelor istorice ale firmei in
momentul trecerii de la valori in Lei la valori in alte valute.



Structura părții descriptive: 
Riscuri și prevenirea lor

Această sectiune descrie riscurile care pot afecta rezultatele firmei :

• Riscuri cu caracter general, provenind din mediul de afaceri (legislatie, politici la nivel
macroeconomic sau situația internatională),

• Riscuri cu caracter specific, referitare la firma in sine, partenerii sau managerii săi.

Fiecare risc enumerat arată și ce își propune să facă firma pentru preîntâmpinarea
evenimentelor neplăcute sau minimizarea rezultatelor acestora dacă ele totuși se produc.


