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Planul de afaceri 
Model orientativ utilizat in special pentru demararea unei afaceri 

 

1. Datele de identificare ale firmei, forma de organziare, propietarii, experienta dvs. in 
afacerea pe care o incepeti 

2. Viziunea si strategia companiei 

Prezentati strategia afacerii care ar trebui sa sintetizeze viziunea, scopurile si 
obiectiveledumneavoastra. Detaliati esenta afacerii, ce anume va genera profit. 

Prezentarea obiectivelor trebuie sa evite exorimarile vagi sau excesiv de optimiste.Obiectivele 
afaceri trebuie sa fie SMART ( specifice, masurabile, realizabile, realiste) in contextul mediului de 
afaceri existent. 

3. Descrierea afacerii  

Informatii cu privire la  

- istoria microîntreprinderii( pentru firmele deja existente) 

- managementul ( prezentarea conducerii firmei a initiatorilor afacerii) 

- resursele umane implicate ( numa de angajati si calificari necesare, structura 
organizatorica) 

- produse si servicii oferite ( descrieti tipul si serviciile oferite, caracteristicile acestora) 

- preturi 

- pozitia pe piata 

4. Prezentarea afacerii  

 descrierea si evidentierea punctelor tari ale microîntreprinderii şi ale produselor şi 
serviciilor oferite  

o Faceti o descriere detaliata a prdusului/ serviciului furnizat de dvs. ( caracteristici 
tehnice, performanta, utilitate, avantaje) 

 evidentierea anumitor calitati/avantaje fata de competitori  

 imbunatatiri planificate ale afacerii şi ale serviciilor oferite 

 viitoare noi produse/servicii planificate 

5. Analiza pieţei  

Se va avea in vedere prezentarea următoarelor aspecte: 

 clienti existenti si potentiali ( numar, caracteristici : varsta, statut,valoare medie si 
frecventa cumparaturi, localizare geografica) 

 concurenta existenta pe piata (care sunt principalii concurenti, tipurile de produse si 
servicii pe care le ofera, calitatea si preturile serviciilor si produselor oferite de acestia, 
cotele de piata si avantajele competitorilor in ceea ce priveste reputatia, fidelitatea 
clientelei, canale de distributie) 

 marimea pietei de desfacere, prognoza cererii 

 furnizorii ( caracteristici furnizori :localizare, numar si raspandire, experienta in domeniu, 
materii prime si servicii furnizate,capacitate  de a oferi materiale inlocuitoare viabile, 
modalitati de plata) 

6. Strategia de marketing 

Poate fi descrisa strategia de abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piata (sau de 
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mentinere/imbunatatire a cotei de piata in cazul unor servicii existente).  

Prezentati politica produsului ( aspecte, ambalaj, garantii, etc.), politica de preturi, politica de 
distributie, modalitati de vanzare, canale de distributie 

Tot aici se va evidentia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor 
respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.Pentru a intocmi un buget de 
promovare a vanzarilor va trebui sa decideti asupra metodelor de promovare adecvate. 

 

7. Analiza costurilor de operare 

Descrieti procesul de productie, fluxul de productie si pentru fiecare etapa precizati costuri, 
riscuri, dificultati, echipamente, materiale de productie, mijloace de transport) 

Descrieti pe scurt procesul tehnologic, cheltuielile de productie directe si indirecte, costuri 
administrative si costuri legate de procesul de vanzare, impozite si taxe. 

8. Proiecţii financiare  

Oricat de interesanta si de novatoare este o afacere, un investitor sau un finantator este interesat 
de aspectele financiare ale afacerii in care se implica. Proiectiile financiare nu sunt altceva decat 
anticipari, planificari ale situatiei financiare a afacerii. 

In acest capitol se vor include următoarele situaţii financiare: 

 Balanţa de venituri şi cheltuieli, Bilanţul, contul de profit şi pierdere, calculul de lichidităţi 
(cash flow) lunar/anual 

 planul de finanţare a investiţiei (pe durata implementării proiectului şi după încetarea 
finanţării nerambursabile): credite, capital propriu 

9. Anexe si alte documente  

Alte documente ce considerati a fi relevante, sau care sustin anumite puncte de vedere din planul 
dv. de afaceri.( studii de marketing, harti, schite, liste cu echipamente,  

 


