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1. Introducere în planificarea strategică 

Ce este strategia şi managementul strategic? 

De-a lungul timpului specialiştii în management au definit în mod diferit 

strategia. Astfel, Peter Drucker spunea că “strategia arată în ce constă afacerea 

şi care ar trebui să fie obiectul de activitate al firmei” (Druker, 1954, p. 86). 

“Este nevoie de obiective în fiecare domeniu în care performanţa şi rezultatele 

afectează direct şi vital supravieţuirea şi prosperitatea activităţii aconomice” 

(Pugh, Hickson, 1994, p. 104). Există în literatura de specialitate preocupări ale 

specialităţilor legate de acest domeniu al managementului şi care definesc 

strategia în moduri diferite. Astfel: 

Strategia reprezintă “determinarea pe termen lung a scopurilor şi 

obiectivelor unei întreprinderi, adaptarea cursurilor de acţiune şi alocarea 

resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor” în opinia lui Alfred Chandler 

(1962, p. 18). 

Hofer şi Schendel (1986, p. 25) consideră că strategia este “structura 

fundamentală a desfăşurării resurselor prezente şi previzionate şi a 

interacţiunilor cu mediul care indică cum organizaţia îşi va atinge obiectivele”. 

“Strategia este un model sau un plan ce integrează scopurile majore ale 

organizaţiei, politicile şi secvenţele de acţiune într-un întreg coerent” susţine 

Quinn (1980, p. 3). 

“Managementul strategic este un proces, condus de managementul de la 

vârf, perin care se determină ţintele sau scopurile fundamentale ale organizaţiei 

şi se oferă o varietate de decizii, care vor permite atingerea acelor ţinte sau 
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scopuri pe termen lung, dar, în acelaşi timp, oferind şi reacţii de adoptare pe 

termen scurt”opinează Gerard A. Cole (2004, p. 121). 

 Andrews (1987),  consideră strategia globală ca un tipar de decizii. El 

susţine: „unitatea, coerenţa şi consecvenţa internă a deciziilor strategice ale 

companiei, care aşează o companie în mediul său şi îi dau firmei identitatea, 

puterea de-a se mobiliza şi perspectiva sa de succes pe piaţă”.  

 Porter, unul din specialiştii cu contribuţii majore la definirea strategiei, 

consideră că: „strategia generică constă în specificarea abordării fundamentale 

pentru obţinerea avantajului competitiv urmărit de firmă, ce furnizează 

contextul acţiunilor de întreprins în fiecare domeniu funcţional [...]. În practică 

multe planuri strategice sunt liste ale fazelor de acţiune, fără o articulare clară 

cu avantajul competitiv urmărit a se realiza şi a căilor de urmat” (1990, p. 25). 

 Preocuparea lui Porter în domeniul strategic este de abordare a acesteia 

prin prisma avantajului competitiv (1980) şi a impactului pe care îl are mediul 

extern asupra firmei. El identifică cinci influenţe care afectează capacitatea 

concurenţială a firmei: concurenţii actuali, potenţialii concurenţi, produsele 

substitut, puterea de negociere a cumpărătorilor şi puterea de negociere a 

partenerilor (furnizorilor). Aceste influenţe (forţe) trebuie folosite de firme în 

analiza SWOT pentru a-şi articula strategia.  

 Este importantă şi contribuţia adusă de Ansoff (1965) la discuţia despre 

strategie care constă în matricea alternativelor produs-piaţă (fig. 1) 
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        Produse actuale                           Produse noi                                                     

 Penetrarea pieţei Dezvoltarea produsului 

 Dezvoltarea pieţei  Diversificarea pieţei 

Fig.1.  Strategii de dezvoltare produs-piaţă sugerate de Ansoff 

 Prin această matrice Ansoff identifică (sugerează) opţiunile strategice la 

dispoziţia firmelor atunci când optează pentru un anume comportament în 

relaţia cu piaţa şi produsele. Astfel:  

- dacă firmele optează pentru păstrarea pieţei şi a gamei de produse atunci 

vor alege strategia de penetrare (lărgire) a pieţei; 

- dacă firmele optează pentru păstrarea pieţei şi diversificarea produselor 

atunci strategia aleasă va fi de dezvoltare a produselor noi sau a 

mărcilor; 

- dacă firmele optează pentru introducerea produselor existente pe pieţe 

noi atunci strategia va fi de dezvoltare a pieţei; 

- dacă firmele aleg să ofere produse noi pe pieţe noi atunci strategia 

urmărită va fi de diversificare a pieţei.  

Ansoff defineşte managementul strategic (1984) ca: “… o abordare 

sistematică în vederea controlului schimbării care constă în: poziţionarea firmei 

prin strategie şi planificarea abilităţilor; răspuns strategic în timp real prin 

managementul problemelor; manegementul sistematic al rezistenţei în timpul 

implementărilor strategice”. 

Importantă este şi contribuţia cercetătorilor americani Thomson şi 

Strickland (1990) care susţin că managementul strategic are 5 (cinci) sarcini 

(S): 
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S1 – definirea afacerii globale şi dezvoltarea misiunii (scopului 

principal); 

S2 – detalierea misiunii în obiective de performanţă pe termen lung şi 

scurt; 

S3 – stabilirea acţiunilor organizaţionale şi a abordărilor manageriale 

pentru realizarea misiunii şi obiectivelor; 

S4 – implementarea şi realizarea strategiei; 

S5 – evaluarea, controlul şi adaptarea activităţilor la necesităţi. 

Acest model face legătura între formularea strategiei la nivelul 

managementului superior şi implementarea sa la nivel inferior. 

Strategia reprezintă, deci, obiectivele firmei pe un orizont îndelungat de 

timp, modalităţile de realizare a acestora şi resursele necesare în scopul 

asigurării competitivităţii. 

Trăsăturile definitorii ale strategiei sunt: 

- are un scop sub forma obiectivelor; 

- priveşte perioade viitoare din existenţa firmei; 

- priveşte firma în ansamblu sau părţi importante ale acesteia; 

- se rezumă la elementele esenţiale; 

- se bazează pe abordarea firmei în contextul mediului; 

- reflectă interesele stakeholderilor; 

- prefigurează comportamentul competitiv al firmei; 

- urmăreşte obţinerea unei sinergii cât mai mari; 

- favorizează procesul de învăţare organizaţională; 

- este un rezultat al negocierii stakeholderilor; 
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- îmbracă forma unui plan. 

Fundamentarea şi elaborarea strategiilor are la bază politica firmei care 

“reprezintă ansamblul orientărilor şi criteriilor majore care stau la baza stabilirii 

direcţiilor principale în care trebuie să funcţioneze organizaţia respectivă” 

(Burduş, Căprărescu, 1999, p.244). 

Politicile nu trebuie confundate cu obiectivele sau planurile. Obiectivele 

arată scopul sau ţinta firmei şi planurile conturează “cadrul de acţiune pentru 

atingerea obiectivelor, adică sunt mijloacele; politicile, pe de altă parte, nu sunt 

nici scopurile şi nici mijloacele, ci sunt declaraţii de conduită” (Cole, 2004, p. 

131).   

Politicile sunt expresia culturii firmei reflectată în sistemul său de valori 

şi credinţe şi se concretizează în orientări majore care marchează întreaga 

activitate a firmei implicit managementul acesteia.  

Firmele îşi menţin timp îndelungat politicile pe care le-au adoptat 

acestea furnizând acestora specificitate şi recunoaştere. 

 Atât strategia cât şi politica firmelor sunt concretizări ale funcţiei de 

prevedere a managementului şi au un grad ridicat de incertitudine a realizării 

prevederilor. 

Strategia este fundamentul elaborării tacticii firmei care reprezintă 

ansamblul modalităţilor de acţiune managerială prin care se realizează 

obiectivele pe termen scurt ale firmei. Orizontul de timp pentru care se 

fundamentează tactica este inferior celui pentru care se elaborează strategia şi 

gradul de detaliere al obiectivelor şi activităţilor este mai analitic în cazul 
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tacticii decât al strategiei. Dacă strategia ne indică ţinta finală, tactica ne arată 

cum trebuie parcurs drumul spre ţinta finală şi care sunt paşii ce trebuie făcuţi.  

Concretizarea strategiei şi tacticii se face în planuri. Activitatea de 

planificare ca funcţie a managementului trebuie să înceapă de la nivel strategic. 

Planificarea strategică (de corporaţie) (Lucey, 2001, p. 106) este o planificare 

sistematică a direcţiei şi resurselor firmei în scopul atingerii obiectivelor pe 

termen mediu şi lung.  

O imagine de ansamblu a procesului de planificare la nivelul unei  firme 

este redat în fig. 2.  
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Fig. 2. Planificarea organizaţională 
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Care sunt elementele strategiei? 

 

Principalele elemente ale strategiei sunt: 

a. misiunea firmei care constă în definirea scopurilor fundamentale şi a 

concepţiei privind viitorul firmei prin care se diferenţiază de celelalte firme, 

adică: 

a) produsul; 

b) piaţa; 

c) domeniile tehnologice prioritare. 

Atunci când firma îşi stabileşte misiunea trebuie să facă referire la 

activităţile pe care le va desfăşura, ce fel de firmă este în prezent şi ce doreşte să 

devină. Misiunea nu trebuie să cuprindă în formularea ei doar scopul final ci şi 

modul în care se va ajunge la acest scop. Întrebarea la care răspunde misiunea 

este: Ce doreşte să obţină firma şi ce trebuie să facă pentru aceasta pe termen 

lung? 

b. obiectivele strategice au în vedere orizonturi îndelungate de timp (3-5 ani) 

şi se referă la nivelul performanţelor pe care firma doreşte să le atingă pe 

termen lung. 

Obiectivele strategice sunt: 

1. economice: 

- dividendele; 

- valoarea acţiunii; 

- eficienţa capitalului; 
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- profitul şi rata profitului; 

- cifra de afaceri; 

- productivitatea muncii; 

- calitatea produselor şi serviciilor. 

2. sociale: 

- controlul poluării; 

- cooperarea cu autorităţile; 

- sistemul de salarizare; 

- oferta de produse; 

- cererea de resurse. 

Pentru a fi utile firmei obiectivele strategice trebuie să îndeplinească 

anumite cerinţe (SMART): 

 Specifice să fie formulate precis fără generalizări şi abstractizări 

 Măsurabile (în unităţi monetare, cantitative) 

 Accesibile să fie motivante pentru organizaţie dar şi realiste 

 Relevante să vizeze obţinerea unui impact 

 Termene realizabile. 

Obiectivele strategice trebuie să să se refere la rezultatele aşteptate şi nu 

la activităţile necesare obţinerii acestor rezultate. 

Pentru a stabili obiective provocatoare pentru firmă dar şi posibil de 

îndeplinit, managerii trebuie să ţină seama de următoarele informaţii:  

- indicatorii de performanţă economică şi competitivă pe care firma 

trebuie să-i obţină; 
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- performanţa financiară la care firma îşi crează o imagine pozitivă în 

faţa investitorilor şi a băncii finanţatoare; 

- cota de piaţă pe care firma aspiră să o deţină; 

Managerii trebuie să identifice şi mijloacele de realizare a obiectivelor 

strategice. 

c. modalităţi de realizare a obiectivelor care definesc abordările majore ca: 

- privatizarea; 

- retehnologizarea; 

- reproiectarea sistemului de management; 

- diversificarea produselor; 

- asimilarea de produse noi; 

- pătrunderea pe noi pieţe; 

- formarea unei societăţi mixte; 

- specializarea în producţie; 

- profilarea şi reprofilarea firmei; 

- combinarea produselor; 

- modernizarea firmei; 

- informatizarea. 

Managerii pot opta, funcţie de variabilele care acţionează la un moment 

dat, pentru o anume modalitate de realizare a obiectivelor strategice. Această 

modalitate sau opţiune strategică se stabileşte pentru fiecare nivel 

organizaţional la care s-au stabilit obiective strategice. 
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d. resursele: reprezintă potenţialul firmei concretizat în capital, resurse umane, 

mijloace materiale şi provenienţa acestora (proprii, împrumutate, atrase, de 

la stat); 

e. termenele sunt de declanşare, intermediare, finale şi delimitează perioada de 

operaţionalizare a strategiei. 

 

Cum se clasifică strategiile?  

 

1. după sfera de cuprindere: 

- globale care privesc ansamblul activităţilor firmei; 

- parţiale care privesc anumite activităţi ale firmei. 

2. după gradul de participare al firmei la elaborare: 

- integrate se elaborează corelat cu alte subsisteme şi sistemul 

din care face parte firma; 

- independente se elaborează de managementul superior al 

firmei şi sunt specifice firmelor private. 

3. după dinamica principalelor obiective încorporate: 

- de redresare elimină deficienţele perioadei precedente şi 

stabileşte obiective la nivelul perioadelor anterioare; 

- de consolidare stabileşte obiective identice sau apropiate 

celor din perioada precedentă; 

- de dezvoltare stabileşte obiective superioare celor din 

perioada precedentă 

-  
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4. după tipul obiectivelor şi natura abordărilor: 

- privatizare: trecerea proprietăţii de la stat la persoane 

private; 

- restructurare: modificarea esenţială a activităţii; 

- managerială: remodelarea sistemului de management; 

- joint-venture (societate mixtă): asocierea cu un partener 

străin; 

- inovaţionale (cercetare - dezvoltare): introducerea de noi 

produse; 

- ofensive: pătrunderea pe noi pieţe; 

- specializare: restrângerea gamei produselor; 

- diversificare: lărgirea gamei de produse; 

- organizatorice: perfecţionarea organizării, cadre bine 

pregătite; 

- informaţionale: apelarea la tehnică de calcul şi tehnologia 

informaţiei. 

5. după natura viziunii, obiectivelor şi mijloacelor încorporate: 

- economice: principalele obiective sunt economice, mijloacele 

de realizare şi criteriile tot economice; 

- social–economice: sunt aplicate criterii economice şi sociale. 

Alte strategii: 

1. tehnopolul: concentrare tehno-industrială care asigură realizarea 

unui contact strâns între cercetare şi industrie, între universitate şi 

firmă; 
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2. strategia dezvoltării firmelor mici şi mijlocii 

În toată lumea se pune un accent deosebit pe stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării firmelor mici şi mijlocii (IMM) datorită avantajelor acestora: 

a) flexibilitate; 

b) adaptabilitate; 

c) capacitate de valorificare a resurselor locale; 

d) apropiere de piaţă; 

e) costuri reduse; 

f) procese de decizie şi gestiune simplificate. 

 

Care sunt opţiunile strategice majore pentru care pot opta firmele? 

 

1. SPECIALIZAREA în producţie reprezintă procesul de restrângere a gamei 

de produse fabricate sau a proceselor tehnologice utilizate în condiţiile creşterii 

omogenităţii lor, în vederea creşterii calităţii produselor, a reducerii costurilor şi 

a creşterii profitului. 

Premisa principală constă în extinderea standardizării produselor la 

nivelul economiei naţionale. 

Forme de standardizare: 

 Specificarea reprezintă definirea de caracteristici calitative ale 

bunului care să permită identificarea lui; 

 Tipizarea sau simplificarea care reprezintă eliminarea produselor cu 

caracteristici apropiate între ele; 
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 Unificarea care constă în stabilirea de caracteristici pentru bunuri 

pentru a permite interschimbabilitatea şi aceasta se realizează în 

principal prin codificarea produselor. 

Formele de specializare cel mai des întâlnite sunt: 

-   pe produse prin limitarea gamei sortimentelor; 

-  pe componente de produs prin fabricarea doar a unor subansamble 

sau piese; 

-  tehnologică prin executarea unui număr redus de operaţii tehnologice. 

 

2. COOPERAREA în producţie constă în stabilirea în mod planificat de 

legături de producţie de lungă durată între o firmă parţial specializată care 

realizează un produs finit complex şi celelalte firme specializate care concură 

cu piese şi subansambluri la realizarea acestuia. 

Formele cooperării sunt: 

- pe produs; 

- pe piese; 

- tehnologică. 

 

3. DIVERSIFICAREA producţiei este opusul specializării şi constă în lărgirea 

gamei de produse fabricate ca modalitate principală de valorificare superioară a 

potenţialului tehnic şi uman al unei firme. 

Pentru multe firme diversificarea este o cale de asigurare a flexibilităţii 

pe piaţă şi de obţinere a unei eficienţe economice care să permită supravieţuirea 

în condiţiile unui mediu economic instabil şi puternic fluctuant. 
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4. INFORMATIZAREA activităţilor reprezintă regândirea activităţilor firmei, 

structurală şi formală, prin prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de 

calcul. Toate procesele din firmă pot fi supuse informatizării. Informatizarea 

proceselor manageriale este mai dificilă decât a celor de execuţie care pot fi 

automatizate în cea mai mare parte.  

 

5. RETEHNOLOGIZAREA 

Retehnologizarea constă în înlocuirea utilajelor şi tehnologiilor uzate 

fizic şi moral, necompetitive, cu tehnologii şi utilaje care au performanţe 

tehnice şi economice superioare. 

Căile de realizare a retehnologizării sunt: 

 achiziţii de utilaje moderne; 

 cumpărarea de licenţe, brevete; 

 contracte de engineering şi franchising cu parteneri dezvoltaţi; 

 combinarea mai multor soluţii. 

 

6. REPROIECTAREA sistemelor de management constă în modificarea 

caracteristicilor structurale şi funcţionale ale managementului unei firme în plan 

decizional, informaţional, structural-organizatoric şi metodologic. 

Redefinirea sistemului de management se poate realiza prin: 

 înlocuirea criteriilor decizionale administrative cu cele economice; 

 aplicarea de noi sisteme de management: prin obiective, pe produs, 

prin proiecte, prin excepţii, prin bugete etc.; 
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 folosirea de tehnici şi metode noi de management: diagnosticarea, 

şedinţa, delegarea, tabloul de bord; 

 perfecţionarea sistemului informaţional; 

 regândirea structural-organizatorică a firmei. 

 

2. Metodologia planificării strategice 

Care sunt etapele procesului strategic? 

Elaborarea şi implementarea strategiei este un proces complex a cărui 

metodologie de realizare diferă de la un specialist la altul. Peter King (1991, p. 

41) recomandă parcurgerea următorilor paşi în elaborarea strategiei:  

- determinarea obiectivelor strategice; 

- detalierea obiectivelor strategice în obiective mai concrete; 

- evaluarea internă a firmei; 

- evaluarea mediului extern; 

- prevederea performanţelor viitoare prin extrapolarea performanţelor 

precedente şi actuale; 

- analiza diferenţelor dintre obiective (etapa a 2 a) şi prevederi (etapa a 

V a)  

- identificarea de variante strategice pentru diminuarea diferenţelor şi 

realizarea obiectivelor strategice; 

- selectarea uneia dintre variantele strategice; 

- pregătirea planului pe termen lung şi scurt; 

- implementarea strategiei alese; 

- evaluarea performanţei obţinute. 
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Alţi autori structurează procesul de elaborare şi implementare a 

strategiei în 9 (nouă) faze (Pierce, Robinson, p. 3).  

Nicolescu consideră că procesul strategic la nivelul unei organizaţii ar 

trebui să parcurgă următoarele etape (1998, pp. 165-184): 

1. Fundamentarea strategiei 

2. Elaborarea strategiei 

3. Implementarea strategiei 

Cum se fundamentează strategia unei firme? 

Pentru buna fundamentare a strategiei specialiştii recomandă luarea în 

considerare a următoarelor elemente esenţiale: 

 selectarea strategiei funcţie de etapa de viaţă în care este firma: 

- demarare; 

- creştere; 

- maturitate; 

- declin. 

 Problemele firmelor sunt diferite în diferitele etape ale vieţii acestora 

deci şi strategiile care se aplică trebuie să fie diferenţiate. 

 stakeholderii firmei care au interese ce trebuie armonizate, astfel: 

- proprietarii – pentru dividende; 

- salariaţii – pentru salarii, protecţie socială şi calificare; 

- sindicatele – pentru probleme sociale; 

- managerii – pentru salarii şi carieră profesională; 

- clienţii – pentru mărfuri de calitate la preţuri bune; 

-      furnizorii – pentru creşterea firmei şi vânzări mari către aceasta; 
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- statul – pentru impozite şi taxe; 

- autorităţile locale – pentru locuri de muncă, sponsorizări; 

- băncile – pentru oferta de credite şi rulaje financiare. 

 actualizarea continuă a strategiilor şi politicilor funcţie de variabilele 

endogene şi exogene implicate; 

 luarea în considerare în procesul fundamentării strategiei globale a tuturor 

aspectelor care rezultă din tripla determinare a firmei ca sistem: 

- sistem economico-social; 

- sistem tehnico-material; 

- sistem de management. 

 abordarea sistemică a elaborării şi implementării strategiei necesară datorită 

comportamentului firmei ca sistem în dublu sens: 

- ca sistem deschis cu intrări (salariaţi, mijloace materiale şi băneşti, 

capitaluri, informaţii) şi ieşiri (rezultate, informaţii, produse, bunuri, 

etc.) 

- ca subsistem în sistemul mediului ambiant care influenţează şi este 

influenţat de firme şi celelalte organizaţii. 

 flexibilitatea strategiei necesară datorită modificărilor care apar în timp de 

la elaborarea strategiei până la aplicarea ei. Strategia trebuie adaptată 

periodic la noile condiţii contextuale în toate elementele constitutive: 

obiective, opţiuni strategice, termene şi resurse.  

 internaţionalizarea activităţilor economice în special ca urmare a creşterii 

conexiunilor dintre firme şi globalizării activităţii acestora. 
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 transferul internaţional de teorie şi practică managerială ca efect al 

internaţionalizării şi globalizării activităţilor. Efectul principal îl reprezintă 

apariţia şi dezvoltarea studiilor de management comparat care sintetizează 

comportamente şi practici manageriale în diferite contexte internaţionale. 

Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgem pentru fundamentarea 

strategiei firmei? 

Fundamentarea strategiei se realizează prin parcurgerea următoarelor 

etape: 

1. identificarea prognozelor privind mediul în care operează firma; 

Prognozele se referă la previziunea pe termen lung a tendinţelor din domeniile: 

ştiinţă, tehnică, comerţ, finanţe, management, juridic, economie. 

2. realizarea unor studii de diagnosticare şi analiză prin care se identifică 

punctele slabe şi forte ale activităţii firmei. În această etapă se studiază 

trecutul şi prezentul firmei pentru a se identifica simptomatologia şi 

soluţionarea unor fenomene din firmă. Se recomandă realizarea unei analize 

SWOT. 

3. efectuarea de studii de marketing; 

4. realizarea de studii ecologice. 
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Caseta nr. 1 Fundamentarea strategiei la o firmă din industria cărţii 

1. prognozele privind mediul în care operează firma 

Se analizează situaţia actuală şi prognozele industriei pe baza documentelor şi 

studiilor existente pe site-ul http://industriadecarte.ro/piata-de-carte-din-

romania/. Relevant este Raportul Biroului International al Editorilor Francezi-

Piata de carte din Romania 

 

2. analiza SWOT 

Mediul intern 

Puncte forte 

- spaţii proprii generoase, moderne, 

dotate cu mobilier şi tehnică de 

calcul 

- calitatea bună a mărfii 

- stoc diversificat de carte şi 

papetărie 

- magazine specializate 

- vechime de 28 ani în industria cărţii 

- personal bine pregătit profesional 

- management performant bazat pe 

centre de profit 

- resurse financiare generate şi din 

alte activităţi 

Puncte slabe 

- lipsa vânzării on line 

- preţuri mai mari la unele articole de 

papetărie 

- cheltuieli mari cu amortizarea şi 

impozitele pe clădiri 

- pierderea clienţilor persoane 

jridice 

http://industriadecarte.ro/piata-de-carte-din-romania/
http://industriadecarte.ro/piata-de-carte-din-romania/
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Mediul extern 

Oportunităţi 

- declararea anului 2019 Anul Cărţii 

în România 

- fonduri europene nerambursabile 

- programe naţionale pentru IMM 

Ameninţări 

-librăriile şi magazinele on line 

-editurile vând on line la preţuri mai 

mici 

-cartea electronică 

3. studii de marketing 

Anual se aplică clienţilor disponibili un chestionar de evaluare a satisfacţiei pe 

baza căruia se măsoară satisfacţia clienţilor şi se identifică nevoile acestora. La 

sfârşitul anului se oferă clienţilor calendare şi semne de carte. Pe paginile de 

facebook ale librăriilor se primesc sugestii de la clienţi şi se testează 

preferinţele pentru anumite mărfuri. 

 

Cum se elaborează planul strategic al firmei? 

În etapa de elaborare a strategiei se are în vedere parcurgerea 

următorilor paşi: 

1. formularea misiunii firmei care este un produs al negocierii şi consensului 

principalilor stakeholders.  

Acest pas este important deoarece asigură consensul organizaţional care 

generează un climat propice şi motivaţional pentru realizarea obiectivelor, 

alocarea resurselor şi îndeplinirea ţelurilor generale şi specifice (costuri, 

termene, rezultate) ale firmei. 

2. identificarea obiectivelor fundamentale care trebuie să fie: 

- realiste; 
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- motivante; 

- pe înţelesul tuturor; 

- stimulatoare. 

 Din aceste obiective fundamentale se detaliază obiectivele derivate de 

gradul 1 şi 2, obiectivele specifice şi obiectivele individuale pe toate 

componentele procesuale şi structurale ale firmei şi pe orizonturi mai apropiate 

de timp. 

3. stabilirea opţiunilor strategice care se implementează în două moduri: 

- dintr-o dată şi în întregime; 

- treptat, eşalonat într-o perioadă de timp. 

 Principalele opţiuni strategice sunt: privatizarea, naţionalizarea, 

restructurarea, specializarea, cooperarea, diversificarea, informatizarea şi 

reproiectarea sistemelor de management.   

4. dimensionarea resurselor necesare, adică a fondurilor de investiţii, a 

activelor circulante, a surselor de finanţare (proprii, credite, finanţatori etc.) 

şi a resurselor umane. 

5. fixarea termenelor iniţiale şi finale de realizare a obiectivelor cât şi a 

termenelor intermediare. 

6. stabilirea avantajului competitiv de tipul: 

- asigurarea unui cost redus (sub media ramurii); 

- oferirea unui produs nou, preferat de către consumatori. 

7. asamblarea strategiei globale prin cuplarea tuturor componentelor de mai 

sus astfel încât rezultatul să fie un sistem complex, coerent şi adaptiv; 

8. elaborarea strategiilor pe domenii: 
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- financiare; 

- comerciale; 

- producţie; 

- personal; 

- management 

după aceleaşi metode de fundamentare şi elaborare ca şi strategia globală. 

9. elaborarea de politici globale şi parţiale pe baza strategiei globale şi parţiale 

prin identificarea obiectivelor pe termen mediu, a resurselor necesare şi a 

acţiunilor care se impun, fixarea termenelor şi a responsabililor, elaborarea 

planului şi a programelor, fixarea sarcinilor, competenţelor şi 

responsabilităţilor pentru personalul implicat. 

Caseta nr. 2 Elaborarea strategiei la o firmă din industria cărţii 

1. formularea misiunii firmei 

Misiunea firmei este de a menţine interesul publicului pentru cartea fizică şi 

de a crea în librării spaţii de întâlnire între cititori şi scriitori, pentru a contribui 

astfel la creşterea nivelului cultural al cetăţenilor de toate vârstele şi profesiile 

din oraşul nostru. 

2. identificarea obiectivelor fundamentale 

Obiectivele fundamentale pentru următorii 5 ani sunt: 

- creşterea cifrei de afaceri şi a profitabilităţii cel puţin cu nivelul ratei 

inflaţiei anuale; 

- realizarea unei marje a profitului de minim 5% în fiecare an; 

- menţinerea cotei de piaţă actuale. 
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Obiectivele derivate şi specifice pentru primul an sunt detaliate în Planul de 

obiective şi măsuri iar procesele prin care se va realiza atingerea acestora sunt 

descrise în  Anexa Centralizatorul indicatorilor de măsurare şi monitorizare 

procese 

3. stabilirea opţiunilor strategice 

Opţiunea strategică fundamentală este specializarea magazinelor pe vânzarea de 

carte, papetărie, jucării şi marochinărie  

4. dimensionarea resurselor necesare 

Resursele necesare atingerii obiectivelor sunt detaliate în anexa Plan de 

obiective şi măsuri. 

5. fixarea termenelor de realizare a obiectivelor  

Termenele de realizare a obiectivelor sunt fixate în anexa Plan de obiective şi 

măsuri 

6. stabilirea avantajului competitiv  

Avantajul competitiv al firmei este vechimea şi reputaţia acesteia pe piaţa 

locală.  

7. elaborarea de politici globale şi parţiale  

Politica globală a firmei este de satisfacere a nevoilor şi aşteptărilor clienţilor. 

Politica firmei este de realizare a eficienţei economice şi de creare a unor 

condiţii atractive de muncă pentru salariaţii săi.  

Anexa Plan de obiective şi măsuri 

Anexa Centralizatorul indicatorilor de măsurare şi monitorizare procese  
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Cum se implementează strategia? 

 Aceasta se realizează pe baza unui program adecvat de pregătire a firmei 

axat pe două coordonate: 

1. pregătirea climatului din firmă pentru a reduce rezistenţa la schimbare 

prin modificarea culturii organizaţionale a firmei; 

2. asigurarea premiselor tehnico-materiale, umane, financiare şi 

infrmaţionale necesare. 

Este necesar, de asemenea, să fie remodelat sistemul managerial al 

firmei care să permită operaţionalizarea opţiunilor strategice prin modificări în 

componentele procesuale şi structurale ale firmei care vizează aspecte: tehnice, 

economice, umane şi manageriale. 

Pe tot parcursul implementării strategiei trebuie realizată evaluarea 

parţială şi finală cât şi efectuarea de corecţii, de perfecţionări. 

Fundamentarea, elaborarea şi implementarea strategiei depinde de 

motivarea adecvată a tuturor factorilor implicaţi. 

 

3.    Instrumente de planificare a afacerii 

3.1. Planul de afaceri 

 

Când şi de ce avem nevoie să întocmim planul de afaceri? 

Crearea unei noi afaceri sau extinderea celei existente este un proces 

prospectiv care se concretizează din punct de vedere formal în ceea ce practica 

şi teoria economică denumeşte “plan de afaceri”. 
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Întocmirea planului de afaceri presupune un consum mare de timp şi 

efort, funcţie de natura afacerii şi de volumul de informaţii de care dispune 

întreprinzătorul. Necesitatea planului de afaceri este determinată de avantajele 

acestuia: 

- reducerea riscului de-a face greşeli în practica afacerilor, acestea 

fiind identificate în timpul elaborării “pe hârtie” a afacerii; 

- creşterea încrederii şi curajului în capacitatea proprie de a face 

afaceri; 

- planul de afaceri furnizează informaţii despre nevoia de bani, 

destinaţia acestora şi momentul când sunt necesari; şi 

- întocmirea planului de afaceri este un proces în urma căruia se 

acumulează cunoştinţe, informaţii şi experienţă necesare într-un 

mediu dinamic şi concurenţial cum este cel în care operează 

afacerile. 

Planul de afaceri este necesar întreprinzătorului atunci când pune bazele 

unei noi firme, atunci când demarează o nouă afacere şi atunci când solicită 

finanţarea unui proiect. 

  

Ce etape trebuie parcurse în procesul de elaborare a planului de 

afaceri? 

Elaborarea planului de afaceri este un proces care presupune 

parcurgerea cel puţin a următoarelor etape: 

Etapa 1: Descrierea istoricului afacerii şi stabilirea obiectivelor 

Etapa 2: Cercetarea pieţei  
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Etapa 3: Elaborarea strategiei 

Etapa 4: Implementarea strategiei 

Etapa 5: Realizarea planului financiar 

Etapa 6: Controlul afacerii 

Etapa 7: Redactarea şi susţinerea planului 

  

Ce activităţi se desfăşoară în etapa de descriere a istoricului afacerii şi de 

determinare a obiectivelor firmei? 

În această etapă se descrie afacerea sau ideea de afaceri explicându-se 

scopurile şi obiectivele pe care le are întreprinzătorul. Dacă afacerea are un 

istoric acesta va fi prezentat astfel încât să se evidenţieze evoluţia firmei de la 

înfiinţare până în prezent. Este prezentată echipa de conducere cu reliefarea 

capacităţilor şi competenţelor, a calificării şi pregătirii membrilor săi. De 

asemenea, este subliniată experienţa echipei în domeniul afacerilor, cu accent 

pe ideea propusă. 

Se descrie apoi produsul sau serviciul care urmează a fi oferit pe piaţă 

cu precizarea stadiului în care se găseşte producerea lui cât şi drepturile de 

proprietate asupra acestuia. 

În această etapă este esenţial pentru reuşita demersului antreprenorial să 

fie precizate corect şi cât mai detaliat scopurile şi obiectivele urmărite. 

Precizarea scopului este esenţială pentru canalizarea eforturilor 

membrilor echipei în direcţia bună. Încercarea de a face mai multe lucruri 

diferite la începutul unei noi afaceri va omorî cu siguranţă acea afacere încă din 

faşă. Scopul trebuie formulat concis, să fie realizabil şi realist şi să acopere o 
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zonă din piaţă suficient de largă încât să permită creşterea şi dezvoltarea în timp 

a afacerii. Este important ca ideea de afaceri să aibă un anume grad de unicitate 

astfel încât să stimuleze oamenii (clienţii) să apeleze la produsul sau serviciul 

oferit. 

Obiectivele sunt concretizări ale scopului declarat şi se stabilesc pe 

termen lung şi scurt. Ele exprimă previziuni în legătură cu piaţa, mărimea 

vânzărilor, profiturile, mărimea afacerii şi sunt specifice fiecărei afaceri. 

Detalierea acţiunilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi scopurilor 

se face prin stabilirea sarcinilor şi acţiunilor concrete pentru care se fixează 

termene limită de realizare. 

În succesul unei afaceri se combină cel puţin două ingrediente: ideea 

bună venită la momentul oportun şi oamenii potriviţi pentru a da viaţă ideii. În 

consecinţă planul de afaceri trebuie să includă o prezentare detaliată a 

experienţei echipei care să dovedească capacitatea acesteia de-a realiza 

afacerea. 

Dacă se pun bazele unei firme noi este importantă alegerea unui nume 

pentru firmă care să reflecte cine este, ce face şi cum face aceasta. Sloganul sub 

care funcţionează firma este important pentru impactul asupra clientelei şi poate 

avea, ca şi numele firmei, rezultate pe termen lung. Numele şi sloganul reflectă 

personalitatea firmei. 

Dacă afacerea se derulează printr-o firmă deja existentă este important 

să fie inclusă în planul de afaceri o sinteză a realizărilor anterioare cu referire la 

rapoartele anuale, bilanţurile contabile, indicatorii economici şi financiari. 
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În această etapă trebuie prezentată şi o descriere amănunţită a 

produselor şi serviciilor propuse a se realiza. Aceste informaţii sunt utile şi pot 

fi convingătoare pentru cei care vor citi planul de afaceri şi care nu au legătură 

cu afacerea din interiorul ei (finanţatori, parteneri, etc.) dar şi pentru cei 

implicaţi în afacere deoarece astfel va fi mai clară oferta proprie în comparaţie 

cu a concurenţei. Descrierea trebuie să fie clară şi amănunţită evitându-se 

presupunerea că anumite detalii sunt deja cunoscute de cititori. Trebuie descrise 

avantajele propriei oferte în raport cu celelalte de pe piaţă iar dacă oferta este 

unică trebuie prezentate documentele care o protejează: brevetul sau licenţa, 

marca înregistrată, design-ul, dreptul de autor. 

În final este util a se prezenta produsele şi serviciile concurente cât şi 

avantajele competitive sau dezavantajele ofertei proprii faţă de concurenţă. În 

această fază pot fi expuse facilităţile oferite clienţilor de natura service-ului în 

garanţie şi postgaranţie, despăgubiri pentru eventuale pagube, plăţi în rate, alte 

avantaje faţă de concurenţă. 

 

Cum se identifică clienţii şi competitorii firmei?  

Înainte de-a investi prima sumă de bani într-o afacere trebuie să ştim 

dacă produsul sau serviciul pe care îl oferim este necesar şi aşteptat de cineva, 

dacă nevoile potenţialilor clienţi sunt aceleaşi cu oferta noastră. 

Psihologul american Abraham Maslow (1987) afirma că “toţi clienţii 

caută să-şi satisfacă nevoile prin achiziţie şi consum”. Maslow a clasificat 

aceste nevoi (trebuinţe) în 5 (cinci) categorii ordonate în trepte care formează o 

piramidă numită “ierarhia nevoilor” la baza căreia stau nevoile fiziologice 
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urmate de nevoi de siguranţă, nevoi sociale, stimă şi autorealizare. În planul de 

afaceri trebuie să identificăm treapta pe care se găsesc potenţialii clienţi şi să 

diferenţiem nevoile consumatorilor (copiii care îşi doresc jucării) de nevoile 

clienţilor care decid cumpărarea (părinţii care plătesc jucăriile). 

După identificarea viitorilor clienţi trebuie adaptate trăsăturile ofertei 

(elementele produsului sau serviciului oferit) la beneficiile aşteptate de clienţi 

(ceea ce caută clientul atunci când alege un produs sau serviciu). 

În sinteză, planul de afaceri trebuie să aibă referitor la potenţialii clienţi 

cel puţin următoarele secţiuni:  

a. descrierea portretului robot al clientului potenţial: venituri, vârstă, 

gen, educaţie, stare civilă, interese, ocupaţie; 

b. factorii care le influenţează decizia de cumpărare:  

- referitor la produs (servicii): preţ, calitate, aspect, ambalaj, mărime, 

fragilitate, garanţie, rezistenţă, adaptabilitate, costuri de funcţionare, 

etc.; 

- referitor la afacere: localizarea, facilităţile, reputaţia, metode de 

vânzare, orar de funcţionare, timpul de livrare, termenul de plată, 

condiţii de creditare, reclama, publicitatea, imaginea personalului, 

competenţa angajaţilor etc.; 

- mărimea pieţii şi evoluţia acesteia în trecut cât şi previziunile pentru 

viitor. 

Concurenţii trebuie identificaţi şi apreciată mărimea şi profitabilitatea 

acestora. Lucrul acesta este dificil de realizat datorită secretului cu care 

operatorii de pe piaţă îşi înconjoară finanţele proprii. Informaţiile se pot obţine 
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de la Registrul Comerţului, din anuarele de afaceri, din revistele şi ziarele de 

specialitate, de la partenerii de afaceri comuni. Nu toţi concurenţii pot fi 

identificaţi şi evaluaţi. Pentru a nu se consuma efort suplimentar este bine să 

clasificăm concurenţii după importanţa şi impactul lor pe piaţă şi să ne 

concentrăm atenţia mai ales asupra celor importanţi.  

Informaţiile culese despre concurenţi trebuie sintetizate într-o formă 

grafică sugestivă pentru a se observa cu uşurinţă corelaţiile dintre 

caracteristicile cercetate care pot da indicaţii despre cauzele succesului şi 

modelele aplicate de concurenţă. 

O posibilă analiză a concurenţei se poate face definind următoarele 

caracteristici: 

- mărimea vânzărilor anuale (lunare); 

- mărimea profitului; 

- activele; 

- preţurile la principalele produse; 

- mărimea stocurilor; 

- anul înfiinţării; 

- durata creditării clienţilor; 

- domeniul principal de activitate; 

- răspândirea geografică; şi 

- sistemul de salarizare a personalului. 

Scopul analizei concurenţiale este, în viziunea lui Michael Porter, 

(Barow, Barow, Brown, 2002, p.76) dublu: 
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- determinarea punctelor slabe ale concurenţei şi a modului în care ea 

poate să vă contraatace activitatea; 

- definirea punctelor de diferenţiere pentru produsele oferite pornind 

de la înţelegerea factorilor cheie de succes în sectorul în care 

acţionaţi. 

Sunt recomandate cumpărarea şi studiul produselor şi serviciilor 

concurenţei, urmărirea reclamei şi publicităţii produselor acesteia, participarea 

la târguri şi expoziţii de profil. 

Cum se  realizează cercetarea pieţei? 

 Informaţiile despre clienţi şi concurenţă trebuie completate cu 

cercetarea de piaţă care poate fi: 

1. cercetare teoretică, bazată pe studiul informaţiilor culese din diferite 

surse publice şi prin care trebuie demonstrat că sectorul în care dorim să 

investim este în creştere sau dacă este în declin trebuie dovedit că produsele 

(serviciile) oferite nu vor urma această tendinţă. 

2. cercetarea de teren care presupune culegerea pe teren a informaţiilor 

despre piaţă. Principala modalitate utilizată în practica de marketing este 

sondajul de opinie, care se bazează pe utilizarea chestionarelor. Rezultatul 

depinde în mare măsură de calitatea chestionarelor aplicate. Acestea trebuie 

realizate cu respectarea strictă a unei set minimal de reguli: 

a. număr minim de întrebări; 

b. întrebări simple cu răspunsuri directe: da sau nu; 

c. întrebări clare, fără ambiguităţi pe care respondentul le înţelege fără 

dificultate; 
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d. urmărirea obţinerii unor răspunsuri precise, personale, neinfluenţate 

de opinia altora; 

e. aplicarea unei întrebări introductive care să elimine respondenţii 

nepotriviţi; şi 

f. întrebări finale care să permită identificarea categoriei (vârstă, gen, 

profesie etc.) din care face parte respondentul. 

Aplicarea chestionarelor se poate realiza astfel: 

- faţă în faţă (personal) utilizat în special pe pieţele de consumatori; 

- prin telefon şi e-mail utilizat mai ales în studiile despre firme; 

- prin poştă utilizat pentru pieţele industriale; şi 

- teste şi discuţii de grup. 

Pe lângă chestionare în cercetarea de teren se mai utilizează testele de 

marketing dar şi vizitele la concurenţi, participarea la expoziţii, cumpărarea şi 

cercetarea produselor concurenţei. 

Cum se elaborează strategia firmei pentru planul de afaceri?    

Pentru elaborarea strategiei se folosesc informaţiile culese în etapa 

precedentă şi se fixează misiunea, obiectivele şi delimitarea geografică a 

afacerii conturate în prima etapă. Trebuie înţeles că toate problemele soluţionate 

pot suferi ajustări sau modificări pe măsură ce informaţiile acumulate şi 

rezultatele obţinute indică această necesitate. De asemenea, este important să se 

identifice factorii de mediu în care va funcţiona afacerea. În această fază a 

elaborării planului de afaceri întreprinzătorul dispune de un “mix” de 

ingrediente a căror combinare şi utilizare determină calitatea rezultatului care se 

va obţine.  
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Mixul de marketing este definit de Kotler (1998, pp. 143-135) drept 

“setul de variabile controlabile şi nivelurile lor folosite de firmă pentru a 

influenţa piaţa ţintă”. 

Elementele mixului de marketing sunt: 

- produsul (serviciul) oferit spre vânzare; 

- preţul propus; 

- promovarea produsului; 

- locul afacerii; şi 

- canalele de vânzare. 

Pentru conturarea strategiei se utilizează analiza SWOT care are drept 

scop dezvoltarea strategiei prin utilizarea acelor oportunităţi care permit 

satisfacerea mai bună a nevoilor grupurilor ţintă de clienţi decât o pot face 

concurenţii. 

După Porter (Barow, Barow, Brown, 2002, p.94) există următoarele 

strategii distincte de marketing pe care o firmă le poate urmări: 

1. leadership prin costul total caracteristic firmelor mari; 

2. strategia de diferenţiere prin calitate, design şi imagine bună; şi 

3. strategia de concentrare. 

Ultimele două strategii sunt specifice firmelor mici. 

În figura 3 este prezentat un posibil cadru strategic care poate sta la baza 

formulării unui curs de acţiune. 
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Fig. 3. Elementele strategiei de afaceri. Analiza SWOT. 

Adaptat după C. Barow, P. Barow, R. Brown, 2002, p. 94 

 

Mixul de marketing a fost prezentat pentru prima dată de către Border 

sub forma simplificată la cei patru P: produs, preţ, plasare, promovare, aşa cum 

reiese din fig. 4. 
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Fig. 4. Mixul de marketing. 

Adaptat după Lucey, 2001, p. 171 

 

Cum se descrie Produsul din mixul de marketing? 

Se referă la bunurile şi serviciile pe care întreprinzătorul le oferă pentru 

vânzare. Este important ca gama de produse şi servicii să fie permanent 

revizuită pentru a le elimina pe cele a căror cerere este în declin şi a anticipa 

cerinţele viitoare ale pieţei. Orice serviciu sau produs parcurge un ciclu de viaţă 

format din mai multe faze: 

a. dezvoltarea produsului. 

PRODUS: 
 Calitate 

 Numele mărcii 

 Caracteristicile oferite 

 Ambalarea 

 Varietate 

 Service/ garanţii etc. 

PROMOVARE: 
 Reclamă 

 Publicitate 

 Promovarea vânzărilor 

 Vânzări personale 

 Expedieri directe prin 

poştă etc. 

PLASARE: 
 Unităţi de vânzare: 

număr şi timp 

 Disponibilitatea stocului 

 Transportul 

 Metode de livrare etc. 

PREŢ: 
 Preţul de bază 

 Rabaturi 

 Termeni de creditare 

 Preluarea produselor 

vechi etc. 
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În această fază produsul este scump şi de regulă generează pierderi. 

Operaţiunile care se derulează în această fază sunt: cercetarea şi identificarea 

oportunităţilor de pe piaţă, obţinerea şi dezvoltarea produsului, întocmirea de 

planuri de marketing şi pregătirea lansării.  

b. introducerea produsului. 

În această fază începe producerea produsului în cantităţi mici cu preţ 

mare, vânzările sunt mici şi cu pierderi, se fac ajustări ale politicilor de 

marketing.   

c. creşterea produsului. 

Această fază se caracterizează prin creşterea vânzărilor şi a profitului, 

creşterea producţiei şi scăderea preţului. Acestea atrag atenţia concurenţei ceea 

ce determină cheltuieli suplimentare pentru promovarea şi creşterea calităţii 

produsului. 

d. maturitatea produsului. 

             Se caracterizează printr-o creştere mai lentă a vânzărilor şi prin reacţii 

mai dure ale concurenţei ceea ce determină căutarea de soluţii pentru menţinerea 

produsului şi prelungirea vieţii acestuia. 

e. saturaţie pe piaţă. 

Ascuţirea concurenţei elimină companiile mai slabe odată cu scăderea 

vânzărilor şi a profitului. 

f. declinul produsului. 

Scad dramatic vânzările şi se înregistrează pierderi. Produsul este 

depăşit de altele superioare şi este scos din producţie. 
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 Lungimea vieţii unui produs depinde de o multitudine de factori care 

acţionează diferit de la un produs la altul. 

 

 Cum se fixează Preţul produsului? 

 Preţul este singurul element al mixului de marketing care produce 

venituri, toate celelalte fiind generatoare doar de costuri. La fixarea preţului 

pentru produs trebuie evitată eroarea stabilirii lui prea joase deoarece efectele 

pot fi grave. Această eroare se poate produce datorită necunoaşterii tuturor 

elementelor de cost asociate preţului sau tentaţiei de-a avea un preţ mai mic 

decât al concurenţei. 

 La stabilirea preţului este bine să se ţină seama de cel puţin următoarele 

elemente: 

a. costurile 

Realizarea unui produs (serviciu) presupune efectuarea de cheltuieli 

(materiale, cu manopera, etc.). Acestea pot fi cheltuieli directe (care sunt 

identificabile şi asociate direct cu produsul) şi indirecte (nu pot fi asociate direct 

produsului şi nu se regăsesc ca atare în structura materială a produsului). 

Costurile mai pot fi variabile adică se modifică proporţional cu volumul 

producţiei (costurile cu materii prime, materiale, consumabile, manopera 

directă, etc.) şi fixe adică mărimea lor nu depinde de modificarea volumului 

producţiei (amortizări, dobânzi, manopera indirectă etc.). Cunoaşterea tuturor 

costurilor asociate produsului şi a modului în care afectează stabilirea costului 

final este esenţială în fixarea unui preţ care să asigure obţinerea de profit dar şi 

vânzarea produsului.   
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b. aşteptările clientelei  

Clientul are un anumit nivel de aşteptare în legătură cu produsul şi 

preţul asociat acestuia. Sunt produse la care un preţ mai mic poate determina 

scăderea cererii mai ales dacă percepţia clienţilor este “preţ mare-calitate bună”. 

La produsele noi clienţii nu fac legătura costuri-valoare (preţ).  

c. concurenţa 

Ignorarea preţurilor concurenţei şi aprecierea că aceştia au preţuri mari 

deoarece au costuri suplimentare poate fi o eroare fatală la începutul unei 

afaceri deoarece pe parcursul derulării afacerii apar costuri neidentificate la 

început şi care nefiind incluse în preţ creează încă de la începutul afacerii 

pierderi care nu mai pot fi recuperate. 

Preţul este elementul care fluctuează cel mai uşor în mixul de 

marketing. Dacă se fixează un preţ mai mic decât al concurenţei, aceasta are 

posibilitatea să coboare preţul urmând linia descendentă timp suficient de 

îndelungat încât să provoace falimentul noii afaceri mai repede decât poate un 

începător să-i atragă clientela cu un preţ mai mic dar care nu acoperă costurile.  

Există produse a căror cerere nu se modifică odată cu scăderea preţului 

adică au cererea inelastică în raport cu preţul. Scăderea preţului nu determină 

creşterea cererii ci doar scăderea profiturilor (maşinile de lux, bijuteriile, 

imobile în anumite zone, etc.). 
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Cum se alege amplasamentul afacerii şi cum se distribuie produsul către 

clienţi?  

În această fază a elaborării planului de afaceri trebuie rezolvată 

problema locului afacerii şi a modului în care oferta va ajunge la clienţi 

(distribuţia produsului). 

În alegerea amplasamentului afacerii trebuie ţinut seama de cel puţin 

următorii factori: 

- caracteristicile demografice ale locului să corespundă pieţei ţintă; 

- oferta de forţă de muncă disponibilă; 

- acces uşor la materii prime şi alte componente; 

- costul spaţiilor, al taxelor şi utilităţilor; 

- acces facil la căi de comunicaţie; 

- modificări potenţiale ale elementelor de infrastructură care pot 

afecta afacerea; 

- amplasarea în zonă a concurenţei; şi 

- zona este în creştere sau descreştere pentru afaceri. 

Analiza acestor factori elimină amplasamentele nepotrivite care odată 

alese pot genera costuri suplimentare fără să aducă câştiguri pe măsură. 

Orice amplasament are un cost, important este însă ca acesta să genereze 

cele mai mari beneficii posibile. Un amplasament scump nu aduce obligatoriu 

beneficii maxime, aşa cum o economie substanţială la costul amplasării nu 

generează neapărat şi câştiguri mai mari.  

Distribuţia produsului are două aspecte: canale de distribuţie şi 

distribuţie fizică. Există cazuri în care clientul vine direct la ofertant (avocat, 
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frizer etc.) şi atunci canalul de distribuţie este scurt şi direct. În majoritatea 

cazurilor însă produsele sunt trimise către clienţi. Planul de afaceri trebuie să 

aleagă motivat între mai multe variante, şi anume: 

- magazine cu amănuntul; 

- engrosiştii (vânzătorii cu ridicata); 

- cash and carry; 

- vânzarea prin poştă; 

- vânzarea online (internet); 

- vânzarea din uşă în uşă; şi 

- vânzări prin telefon. 

Alegerea trebuie făcută luându-se în considerare acţiunea următorilor 

factori: 

- mulţimea clienţilor; 

- păstrarea calităţii produsului; 

- vânzarea unei cantităţi optime (aşteptate); 

- cerințele imaginii firmei; 

- canalele utilizate de concurenţă şi costul asociat acestora; şi 

- timpul de întoarcere al numerarului previzionat prin fluxul de 

numerar. 

Distribuţia fizică se referă la activităţile de stocare, preluare şi prelucrare 

a comenzilor, controlul stocurilor, ambalare şi transport, activităţi cunoscute 

sub numele de logistică de marketing sau managementul distribuţiei fizice. 

Aceste activităţi sunt importante în planul de afaceri deoarece generează costuri 
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care trebuie estimate şi incluse în costurile finale pentru evaluarea corectă a 

preţului produsului. 

 

Care sunt activităţile şi canalele de promovare a produsului? 

În această fază a elaborării planului de afaceri trebuie aleasă metoda de 

publicitate care să ajungă la majoritatea clienţilor-ţintă cu costuri minime. 

Promovarea are drept scop să informeze, influenţeze şi determine  clienţii să 

cumpere produsul oferit prin conştientizare, interes şi dorinţă. 

Principalele activităţi de promovare sunt:  

a. reclama care se poate realiza în: ziare, reviste, jurnale, social media, 

televiziune, radio, prin poştă, panouri publicitare etc. Cheltuielile 

generate fac parte din costul final al produsului şi se recuperează, în 

final, de la clienţi prin preţul produsului. Alegerea mediului în care 

se face reclama este o decizie dificilă ca şi evaluarea eficienţei 

acesteia. 

b. promovarea vânzărilor realizată prin eşantioane gratuite din produs, 

reduceri de preţ, materiale promoţionale pentru afişaj, demonstraţii 

în magazin, concursuri, expoziţii etc. 

c. popularizarea firmei sau a produsului prin: comunicate de presă, 

sponsorizări, acţiuni de caritate şi ajutor social, sprijin financiar 

pentru evenimente, finanţarea unor institute de cercetare sau 

învăţământ, acţiuni de responsabilitate socială; 

d. ambalajul care este esenţial mai ales la bunurile de larg consum 

deoarece: individualizează produsul, determină identificarea rapidă a 
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acestuia în raft, ajută consumatorul să ajungă uşor la produs, 

asociază produsul cu producătorul. 

 

Care sunt activităţile prin care se va implementa strategia? 

În planul de afaceri trebuie descrise principalele activităţi prin care se va 

implementa strategia. Aceste activităţi depind de natura afacerii şi se referă în 

general la cine realizează produsul, cine îl vinde, cine îl livrează, cum este 

recrutat personalul, unde şi ce promovare se face produsului.  

Planificarea vânzărilor este de multe ori tratată superficial în planul de 

afaceri ceea ce scade puterea de convingere a acestuia asupra cititorului. 

Această secţiune a planului de afaceri trebuie să furnizeze informaţii despre 

echipa care se va ocupa de vânzări, metodele de vânzare, materiale 

promoţionale, ţintele zilnice de vânzări şi activitate a personalului din vânzări, 

produsele publicitare utilizate, obiecţiile anticipate ale clienţilor şi argumentele 

de combatere ale acestora, obiectivele personalului şi metodele de stimulare, 

portofoliul de comenzi etc. 

Dacă afacerea se referă şi la producerea produsului atunci în planul de 

afaceri trebuie detaliate şi următoarele probleme: descrierea procesului de 

producţie, dotările tehnice necesare, capacitatea lor de producţie şi gradul de 

utilizare a acesteia, locul de amplasare al utilajelor şi circuitul materiei prime şi 

al produsului finit, personalul tehnic şi ingineresc necesar, controlul calităţii, 

sursele de aprovizionare cu materii prime şi materiale, costul acestora. 

Personalul este un element cheie al oricărei afaceri. Indiferent cât de 

bună este ideea de afaceri, câţi bani pot fi investiţi, câte resurse disponibile pot 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de 
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

   
 

 45 

 

 

fi activate şi cât de solidă este strategia asumată, fără oameni nimic nu se poate 

realiza. 

Planul de afaceri trebuie să detalieze aspecte legate de: numărul de 

salariaţi şi gruparea acestora pe posturi şi funcţii, descrierea posturilor şi fişele 

de post, modelul de contract de muncă şi nivelul salariilor, concediile şi regulile 

firmei, asigurarea sănătăţii, contribuţiile la asigurările sociale şi pensii, 

perfecţionarea personalului şi promovarea, ţinuta la locul de muncă, programul 

de lucru, sistemul de motivare etc. 

În final, această etapă a elaborării planului de afaceri trebuie să rezolve 

problema asigurării afacerii, a utilajelor şi personalului, condiţiile şi termenii 

vânzării precizate pe formularul de comandă sau livrare, a obţinerii licenţelor de 

fabricaţie necesare pornirii afacerii. 

Care sunt obiectivele financiare ale planului de afaceri? 

Planul financiar este cel care “documentează, justifică şi convinge” 

(Porojan, Bişa, 2002, p.167) pe cei care examinează planul de afaceri, deoarece 

ea vizează interesul final atât al întreprinzătorului cât şi al finanţatorului. 

Obiectivele financiare ale planului de afaceri, identificate în literatura de 

specialitate (Lloyd, Muth, Gerlach, 1997, pp. 78-81) sunt: 

1. reducerea riscurilor financiare (lipsa lichidităţilor, împrumuturi 

supradimensionate sau subdimensionate); 

2. rezolvarea situaţiilor neprevăzute (întreruperea producţiei, 

dispariţia unui concurent); 

3. reducerea costului finanţării (dobânzi, dividende); şi 

4. obţinerea de surse de finanţare externă. 
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Care sunt secţiunile planului financiar? 

În esenţă, planul financiar ar trebui să conţină următoarele secţiuni: 

1. Diagnosticul financiar al afacerii (dacă aceasta are o existenţă 

anterioară, un istoric); 

2. Identificarea şi precizarea ipotezelor de lucru; 

3. Întocmirea situaţiilor financiare previzionate; şi 

4. Analiza de sensibilitate (senzitivitate). 

 

Cum se realizează diagnosticul financiar al afacerii? 

Diagnosticul financiar are la bază un sistem de indicatori financiari 

calculaţi pe baza situaţiilor financiare (bilanţul contabil şi contul de profit şi 

pierderi). Aceşti indicatori trebuie analizaţi şi interpretaţi tinând seama de 

interdependenţa şi corelarea lor pentru a obţine un diagnostic fidel. 

Sistemul de indicatori pe care îl recomandăm este format din 

următoarele grupe (Macarie, 2013, pp. 141-153): 

Indicatori de lichiditate  

Lichiditatea exprimă capacitatea firmei de a plăti datoriile curente (pe 

termen scurt) prin valorificarea activelor curente. Pentru managementul 

financiar răspunsul la întrebarea dacă editura va putea să-și achite la scadență 

obligațiile de plată este esențială pentru a asigura echilibrul financiar. 

Analiza lichidității se face prin compararea lichidităților potențiale 

(active rapid transformabile în bani) cu exigibilitățile potențiale (datorii pe 
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termen scurt) și interpretarea rezultatului este gradul în care firma face față 

datoriilor pe termen scurt. 

Indicatorii care pot fi utilizaţi sunt:  

a. Rata lichidităţii generale (RLG) 

Această rată se calculează prin compararea valorii activelor curente cu 

pasivele curente, și anume: 

RLG = 
curente Pasive

curente Active
               (F1) 

Activele curente sunt formate din: disponibilitățile din cont și din casă, 

valori mobiliare foarte lichide, creanțele de încasat și stocurile. 

Pasivele curente sunt formate din: furnizori de plătit, împrumuturi 

bancare pe termen scurt, obligații către salariați și stat de plătit și rate curente la 

împrumuturi pe termen lung. 

Acest indicator trebuie analizat în corelaţie cu viteza de rotaţie a 

activelor curente pentru a fi interpretat corect. 

Dacă indicatorul are o valoare subunitara (<1) atunci lichiditățile sunt 

mai mici decât exigibilitățile potențiale și firma poate avea probleme în relația 

cu furnizorii și creditorii deoarece există riscul să nu își poată respecta 

termenele de plată stabilite în contract sau cele stabilite de lege pentru plata 

obligațiilor bugetare. 

Dacă indicatorul are valoare supraunitară (>1) atunci lichiditățile sunt 

superioare exigibilităților și firma este în situația de a-și putea onora la scadență 

obligațiile beneficiind și de siguranță în cazul unor incidente din mișcarea 
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activelor. Indicatorul reflectă deci o trezorerie suficientă care asigură protecția 

firmei în fața creditorilor săi. 

b. Rata lichidităţii curente (testul acid) (RLC) 

Această rată numită și testul acid (quick ratio) sau rata rapidă exprimă 

capacitatea firmei de a-și onora la scadență obligațiile pe termen scurt din 

creanțele de încasat și din disponibilitățile în bancă și în caserie. 

Această rată se calculează în mai multe moduri, și anume: 

- prin raportarea activelor curente din care se scad stocurile și creanțele 

incerte la pasivele curente. 

RLC = 
curente Pasive

incerte Creanţe - Stocuri - curente Active
          (F2) 

                              sau 

- prin raportarea sumei dintre disponibilități și creanțe certe la pasivele 

curente 

RLC =                (F3) 

Această rată este cel mai adesea subunitară dar ea trebuie analizată 

având în vedere structura clienților, tipul de contracte cu aceștia, istoricul 

relației cu clienții importanți. În teoria economică se apreciază că valoarea 

optimă a acestei rate este cuprinsă între 0,8 și 1. 

c. Rata lichidității imediate (RLI) 

Această rată măsoară capacitatea firmei de a plăti datoriile exigibile 

imediat din disponibilitățile existente și reflectă trezoreria curentă sau la vedere. 

Se calculează ca un raport între disponibilitățile din conturi și caserie, pe de o 

parte și datoriile imediat exigibile, pe de altă parte. 
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RLI                   (F4) 

Interpretarea acestei rate se face având în vedere condițiile de 

desfășurare a activității specifice fiecărei firme. O valoare mare a ratei indică o 

lichiditate ridicată dar nu întotdeauna aceasta înseamnă și o utilizare 

performantă a resurselor disponibile. De aceea trebuie corelată interpretarea 

acestei rate cu viteza de rotație a capitalurilor firmei.   

Indicatori de solvabilitate (îndatorare) 

Solvabilitatea măsoară capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile la 

termen (scadenţă) din resursele totale. Indicatorii care pot fi utilizaţi sunt: 

a. Indicele solvabilității generale sau globale (ISG) 

ISG               (F5) 

Acest indicator arată măsura în care activele totale ale firmei (active 

imobilizate și active circulante) pot acoperi datoriile totale. Nivelul optim este 

considerat cuprins între 1,5 și 2,00. Această rată indică securitatea de care se 

bucură creditorii firmei pe termen scurt și lung cât și capacitatea de îndatorare a 

firmei. Este un indicator la care băncile se uită cu maximă atenție atunci când 

analizează cererea de credit pe termen scurt sau lung. 

b. Rata de solvabilitate generală (RSG): 

RSG                (F6) 

Raportul arată ponderea activului net contabil (activul total din care s-au 

scăzut datoriile) în total activ. Valoarea optimă a raportului este între 0,35 și 

0,5. 
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Indicatorii de echilibru financiar 

Acești indicatori măsoară structura surselor de finanțare a activelor 

imobilizate și circulante furnizând informații despre echilibrul financiar pe 

termen lung și scurt cât și despre efectul îndatorării asupra gestiunii financiare a 

firmei. 

Indicatorii care măsoară echilibrul financiar sunt: 

a. Rata de finanțare a imobilizărilor 

RFI                   (F7) 

Această rată indică modul de finanțare a activelor imobilizate și pentru a 

releva echilibru financiar trebuie să fie supraunitară. Creșterea ratei este un 

aspect pozitiv și semnifică îmbunătățirea echilibrului financiar iar scăderea ratei 

este asociată cu o deteriorare a echilibrului financiar. Finanțarea activelor 

imobilizate trebuie asigurată din resurse permanente (capitaluri proprii și 

împrumuturi pe termen lung). 

Pentru a măsura gradul de finanțare a imobilizărilor corporale din 

capitaluri proprii se poate calcula rata finanțării proprii după formula (F8), și 

anume: 

RFK                  (F8) 

Această rată trebuie sa fie supraunitară pentru a asigura echilibrul 

financiar. În caz contrar interpretarea unei valori subunitare este că au fost 
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finanțate active imobilizate din surse pe termen scurt (atrase sau împrumutate) 

ceea ce relevă un impact negativ asupra finanțării ciclului de exploatare. 

b. Rata de finanțare a activelor circulante 

Această rată măsoară proporția în care fondul de rulment contribuie la 

finanțarea activelor circulante totale sau a stocurilor și se calculează ca raport 

între fondul de rulment și activele circulante totale respectiv stocuri totale (de 

mărfuri sau produse finite). 

RFAC                (F9) 

                     sau 

RFS                           (F10) 

Fondul de rulment se determină ca diferență între capitalurile 

permanente și activele imobilizate (FRN = Cperm - Ai) și arată cât din 

capitalurile permanente sunt alocate pentru finanțarea activelor circulante. 

Nevoia de fond de rulment este diferența dintre activele circulante și datoria pe 

termen scurt care include creditul comercial acordat clienților, pasivele stabile 

și creditul bancar pe termen scurt (NFR = Ac - Dts). Legitățile economice 

impun între cei doi indicatori o relație de tipul: 

FRN   ≥  NFR                                     (F11) 

Rata de finanțare a activelor circulante trebuie sa aibă o valoare de 0,5 

pentru a asigura echilibrul financiar iar rata de finanțare a stocurilor o valoare 

de 0,7 adică aproximativ 2/3 din totalul stocurilor trebuie finanțate din fondul 

de rulment sau, altfel spus, fondul de rulment trebuie să reprezinte 2/3 din 

totalul stocurilor. 
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c. Rata autonomiei financiare 

Această rată măsoară autonomia financiară a firmei prin compararea 

capitalurilor proprii cu capitalurile permanente valoarea optimă fiind de 0,5 

adică cel puțin jumătate din capitalurile permanente ar trebui sa fie capitaluri 

proprii și se determină după formula (F12) 

RAF             (F12) 

Autonomia financiară se mai poate măsura și ca independență financiară 

cu ajutorul ratei independenței financiare după formula (F13), și anume: 

RIF             (F13) 

Pentru a asigura independența financiară ar trebui ca editura să aibă 

capitaluri proprii mai mari sau cel puțin egale cu suma obligațiilor pe termen 

lung. 

Indicatorii de gestiune 

Aceşti indicatori măsoară eficienţa utilizării resurselor prin determinarea 

duratei necesare activelor pentru transformarea în bani și durata de reînnoire a 

datoriilor.  

Indicatorii de gestiune se calculează pentru a se putea aprecia 

eficacitatea cu care se folosesc resursele, respectiv viteza cu care aceste resurse 

parcurg un circuit economic plecând de la forma bănească, transformându-se în 

formă materială și revenind apoi din nou la forma bănească. 

Viteza de rotație se calculează în două moduri, și anume: (1) ca număr 

de rotații și (2) ca durată în zile a unei rotații. 
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- Numărul de rotații (Nrot) arată de câte ori se rotește un element 

patrimonial (de Activ sau de Pasiv) într-o perioadă de gestiune pentru a 

contribui la realizarea elementului de venit. Sensul pozitiv al evoluției 

indicatorului este de creștere a numărului de rotații ceea ce semnifică o creștere 

a eficienței cu care este utilizat elementul analizat. Se calculează după formula 

(F14). 

Nrot                              (F14) 

- Durata în zile a unei rotații (Dz) arată în câte zile, în medie, elementul 

patrimonial parcurge circuitul complet B - M - B' și revine la forma bănească. 

ceea ce semnifică o transformare mai rapidă în formă bănească a elementului 

patrimonial analizat. Se calculează după formula (F15). Sensul pozitiv al 

evoluției indicatorului este de reducere a duratei în zile a unei rotații 

Dz   x T                           (F15) 

unde: T = timpul (365 zile) 

Accelerarea vitezei de rotație prin creșterea numărului de rotații sau prin 

scăderea duratei în zile a unei rotații se interpretează ca o reducere a volumului 

de resurse (consum de elemente patrimoniale) pentru realizarea unui anumit 

nivel al veniturilor sau obținerea unui nivel mai ridicat al veniturilor cu același 

consum de resurse. Efectul accelerării vitezei de rotație este reducerea 

cheltuielilor de exploatare și în consecință creșterea profitului. Pentru analiza în 

dinamică efectul pozitiv al accelerării vitezei de rotație apare atunci când 

dinamica veniturilor devansează dinamica elementului patrimonial analizat. 

Firma trebuie să calculeze următoarele categorii de indicatori: 
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3.1. Indicatori generali de gestiune 

Cu ajutorul acestor indicatori se apreciază eficiența generală a utilizării 

resurselor și se calculează atât pentru elementele patrimoniale din activul 

bilanțului cât și pentru cele din Pasiv. 

a. Gestiunea Activului total 

Acest indicator apreciază nivelul general de organizare a activității și 

este apreciat ca optim dacă numărul de rotații este de două rotații sau dacă 

rotația completă are o durată de 180 zile. Creșterea vitezei de rotație are ca efect 

o scădere a presiunii financiare ca urmare a scăderii gradului de imobilizare a 

resurselor financiare în forma materială. Se calculează astfel: 

Nrot                              (F16) 

                         sau 

Dz   x 365                         (F17) 

 

b. Gestiunea activelor imobilizate 

Acest indicator apreciază contribuția activelor imobilizate la realizarea 

veniturilor și semnificația lui atunci când numărul de rotații crește și durata în 

zile a unei rotații scade este că generează relaxare financiară și creșterea 

lichidității. 

Se calculează astfel: 

Nrot                              (F18) 

                         sau 
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Dz   x 365                         (F19) 

 

c. Gestiunea activelor circulante 

Viteza de rotație a activelor circulante este optimă dacă veniturile se 

realizează cu un număr de 6 rotații adică o durată medie de revenire la forma 

bănească de 60 de zile. Creșterea vitezei de rotație a activelor circulante duce la 

relaxare financiară, încrederea crescută a creditorilor, eliberarea de resurse 

fnanciare și semnifică o structură optimă a activelor circulante în corelație cu 

specificul activității.  

Se calculează astfel:  

Nrot                              (F20) 

                         sau 

 

Dz   x 365                         (F21) 

 

3.2. Indicatori de gestiune a stocurilor 

Viteza de rotație a stocurilor este un indicator care arată eficiența 

folosirii stocurilor adică rapiditatea cu care acestea se transformă în forma 

bănească. Se calculează pentru fiecare tip de stoc (materii prime, producție 

neterminată, produse finite, mărfuri) și pentru stocurile totale. Formulele de 

calcul sunt: 

- pentru stocurile totale 
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Nrot                                      (F22) 

                         sau 

Dz   x 365                                 (F23) 

 

- pentru produse finite 

Nrot                              (F24) 

                         sau 

Dz   x 365                         (F25) 

 

- pentru mărfuri 

Nrot                (F26) 

                         sau 

Dz   x 365        (F27) 

 

3.3. Indicatori de gestiune a creanțelor 

În firmă cele mai importante creanțe sunt cele care izvorăsc din creditul 

comercial acordat clienților săi ca urmare a contractelor dintre cele două părți. 

Mai pot fi calculate și rate de gestiune pentru creanțele curente și creanțele din 

exploatare, astfel: 

- ratele de gestiune pentru creanțe curente 
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Nrot                (F28) 

                         sau 

Dz   x 365        (F29) 

 

- ratele de gestiune pentru creanțe din exploatare 

Nrot                (F30) 

                         sau 

Dz   x 365        (F31) 

 

- ratele de gestiune a creanțelor din creditul clienți 

Nrot                (F32) 

                         sau 

Dz   x 365        (F33) 

 

Ratele de gestiune a creanțelor din creditul comercial acordat clienților 

indică numărul de zile în care firma își încasează valoarea livrărilor făcute către 

clienți sau numărul de rotații efectuate pentru realizarea cifrei de afaceri. Esența 

acestui indicator este creditul comercial acordat de firmă respectiv durata de la 

data facturării până la data plății. Valoarea optimă este de 8 rotații care 

corespunde unei durate medii de încasare a creanțelor de 45 de zile. Acesta ar 
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trebui să fie termenul maxim de plată care să fie cuprins în contractele de 

livrare, termen după care se vor percepe penalități sau majorări de întârziere. 

 

 

3.4. Indicatori de gestiune a datoriilor 

Acești indicatori măsoară durata medie în care firma își plătește datoriile 

pe termen scurt provenite din activitatea pe care o desfășoară sau creditul 

comercial primit de la furnizori. Tendința pozitivă a acestui indicator este de 

creștere a duratei în zile și de scădere a numărului de rotații, adică invers față de 

creditul comercial acordat clienților. Este de preferat ca durata medie de plată a 

furnizorilor să fie mai mare decât durata medie de încasare a creanțelor din 

creditul clienți această corelație asigurând un surplus de trezorerie și echilibru 

financiar. Ratele de gestiune a datoriilor se calculează pentru toate datoriile din 

exploatare și pentru creditul furnizori, astfel: 

- pentru datoriile din exploatare 

Nrot                       (F34) 

                         sau 

Dz   x 365                 (F35) 

 

- pentru creditul furnizori 

Nrot                          (F36) 

                         sau 
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Dz   x 365                    (F37) 

 

Mărimea optimă a ratei de gestiune a furnizorilor este de 8 rotații care 

înseamnă o durată medie de plată de 45 de zile. Siguranța relației cu furnizorii 

este însă mai mare dacă durata medie de plată este de maxim 30 de zile. 

             Indicatorii de randament financiar 

Randamentul financiar al firmei se determină ca raport între efectele de 

tipul rezultatelor obținute și eforturile financiare depuse pentru obținerea 

acestora. Scopul final al investiției de capital într-o firmă este obținerea de 

profit. Randamentul financiar se măsoară cu un set de indicatori grupați în 

următoarele categorii: (1) de profitabilitate și (2) de rentabilitate. 

a. Indicatori de profitabilitate 

Profitabilitatea se calculează ca un raport între rezultatele obținute și 

venituri sau cheltuieli. Indicatorii profitabilității sunt: 

- profitabilitatea resurselor consumate 

PRC                    (F38) 

Indicatorul arată capacitatea firmei de a genera profit pe seama 

resurselor consumate adică randamentul consumurilor de resurse. Sensul 

pozitiv al evoluției acestui indicator este acela de creștere și semnifică obținerea 

unui profit mai mare cu același consum de resurse sau același profit cu un 

consum mai mic de resurse. Evoluția pozitivă a indicatorului este posibilă 

atunci când ritmul de creștere a profitului brut este superior ritmului de creștere 

a cheltuielilor totale. Mărimea indicatorului este influențată de profitabilitatea 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de 
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

   
 

 60 

 

 

cheltuielilor curente (cheltuieli totale din care se scad cheltuielile activității 

extraordinare) care se calculează după (F39) și mai puternic de profitabilitatea 

cheltuielilor din exploatare (cheltuieli curente din care se deduc cheltuielile 

financiare) care se calculează după (F40). 

PAC               (F39) 

PAE       (F40) 

Indicatorul profitabilității cheltuielilor din exploatare este mai relevant 

pentru analiza randamentului financiar atunci când ponderea activităților 

financiare și extraordinare în total activitate este ridicată. 

- profitabilitatea veniturilor 

Indicatorii profitabilității veniturilor se calculează raportând profitul la 

venituri atât pentru întreaga activitate cât și pentru fiecare tip de activitate (de 

exploatare, financiară și extraordinară) în parte. Practic acești indicatori 

măsoară: (1) capacitatea veniturilor realizate de a degaja profit prin compararea 

a două variabile economice care măsoară efecte: profit și venituri și (2) 

ponderea efectului final (profit) în efectul principal (venituri realizate). Analiza 

în dinamică reflectă o situație pozitivă dacă indicatorii înregistrează o creștere. 

Această creștere se produce dacă indicele creșterii profitului (ritmul de creștere) 

devansează indicele creșterii veniturilor. Indicatorii se calculează astfel: 

PVT                      (F41) 

PVC                 (F42) 
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PVE          (F43) 

- profitabilitatea comercială 

Indicatorii profitabilității comerciale măsoară eficiența cu care firma și-a 

desfășurat activitatea de bază utilizând ca variabile profitul obținut și cifra de 

afaceri. Acești indicatori caracterizează politica comercială și de prețuri a 

firmei. Se calculează ca marjă brută (F44) și marjă netă (F45), astfel: 

RMB                      (F44) 

RMN                         (F45) 

b. Indicatori de rentabilitate 

Rentabilitatea se calculează funcție de: (1) bunurile economice utilizate 

pentru obținerea profitului (rentabilitatea economică) și (2) sursele de finanțare 

(capitalurile) cu ajutorul cărora s-a obținut profitul (rentabilitatea financiară). 

Cu alte cuvinte, rentabilitatea examinează eficiența cu care sunt exploatate 

activele și pasivele patrimoniale. 

- rentabilitatea economică (Rre) 

Indicatorul cu care se măsoară rentabilitatea economică compară 

rezultatul economic cu activele totale utilizate în activitatea economică. 

Rre   x 100                   (F46) 

Acest indicator poate fi descompus în alte două rate care explică factorii 

de influență a rentabilității economice, și anume: 

Rre     x                       (F47) 
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unde:   reprezintă coeficientul de rotație a activului total 

            reprezintă rata marjei brute a profitabilității 

comerciale  

 

Cu alte cuvinte rentabilitatea economică poate crește fie printr-un factor 

de influență cantitativ (accelerarea vitezei de rotație a activelor), fie printr-un 

factor de influență calitativ (creșterea profitabilității comerciale). Atunci când 

se apreciază mărimea acestei rate se analizează următoarele aspecte: 

 se compară rata rentabilității economice (Rre) cu rata medie a 

dobânzii (Rd) din economie sau cu Rd la capitalurile împrumutate și dacă Rre 

este superioară Rd (Rre >Rd) atunci situația firmei este bună, acționarii au făcut 

o investiție cu risc scăzut și firma poate beneficia de efectul de levier. 

Efectul de levier (efectul de pârghie financiară) apare atunci când firma 

obține o rentabilitate economică superioară costului creditului bancar deoarece 

îndatorarea determină o creștere a rentabilității financiare. Dacă rentabilitatea 

economică este inferioară ratei medii a dobânzii atunci costul îndatorării editurii 

crește iar rentabilitatea financiară a firmei va scădea cu diferența dintre rata 

rentabilității mai mică și rata dobânzii mai mare. Efectul care apare se numește 

efect de măciucă. 

 se compară Rre cu rata inflației (Ri) și dacă relația este favorabilă 

(Rre >Ri) atunci se consideră că substanța economică a firmei este menținută. 

- rentabilitatea financiară (Rrf) 
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Rentabilitatea financiară măsoară randamentul cu care au fost utilizate 

capitalurile proprii ale firmei sau randamentul plasării de către acționari 

(asociați) a capitalului înfirmă. Indicatorul se calculează ca un raport între 

rezultatul net al exercițiului (RNE) și capitalurile proprii (Kp) după formula: 

Rre   x 100                   (F48) 

Rrf poate fi descompusă în două rate de influență, și anume: 

Rrf    x             (F49) 

unde:   reprezintă viteza de rotație a capitalurilor proprii; 

           reprezintă rata marjei nete a profitabilității 

comerciale. 

Indicatorii îndatorării 

Finanțarea activității firmei se realizează și prin îndatorare. Îndatorarea 

exprimă riscul la care se supune firma printr-o îndatorare excesivă dar și 

pericolul scăderii rentabilității financiare în cazul neîndatorării. Utilizarea 

creditului pentru finanțarea activității  sau levierul finaciar  interesează și 

creditorii firmei deoarece dacă acționarii finanțează afacerea în mare proporție 

prin capitaluri proprii, atunci creditorii își asumă riscuri mai mici. Dacă 

finațarea  este mai ales pe seama creditorilor atunci riscul acestora este mare. 

Când îndatorarea generează cheltuieli mai mici decât câștigurile obținute prin 

folosirea banilor împrumutați această situație are ca efect o creștere a 
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câștigurilor proprietarilor afacerii. Pentru a măsura îndatorarea firma calculează 

următorii indicatori: 

a. Coeficientul de îndatorare globală 

Dg                          (F50)             

Indicatorul măsoară proporția în care activele patrimoniale sunt 

finanțate pe seama datoriilor contractate de la bancă și furnizori. Interesul 

proprietarilor este ca acest indicator să aibă o valoare mare ceea ce înseamnă că 

păstrează controlul afacerii fără să majoreze capitalul social și le cresc 

câștigurile. Interesul creditorilor este ca indicatorul să aibă o valoare mică 

deoarece astfel au o protecție mai mare la riscul de faliment. Literatura 

financiară consideră că media gradului de îndatorare este de 68%.  

b. Rata de acoperire a dobânzilor 

Acest indicator măsoară capacitatea firmei de a plăti dobânzile pe care 

le datorează pentru creditele contractate. De asemenea, relevă posibilitatea 

scăderii veniturilor fără ca această scădere să afecteze capacitatea de plată a 

dobânzilor deci fără să creeze probleme financiare firmei. Se calculează ca un 

raport între profitul brut din exploatare înainte de plata dobânzilor și a 

impozitelor - EBIT (earnings before interest and taxes) și cheltuielile cu 

dobânzile, după formula: 

 Rad           (F51) 

c. Rata de acoperire a datoriilor fixe 

Datoriile fixe sunt formate din dobânzi și chirii din contracte de 

închiriere pe termen lung, inclusiv contracte de leasing. Aceste datorii sunt 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de 
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

   
 

 65 

 

 

considerate obligații pe termen lung  și pentru firmă este important să calculeze 

rata lor de acoperire. 

Radf           (F52) 

c. Rata de acoperire prin fluxul de numerar 

Acest indicator măsoară gradul în care fluxul de numerar acoperă 

nevoile de finanțare alefirmei . Se calculează ca un raport între intrările de 

numerar și necesitățile financiare formate din: dobânzi, rate de leasing, 

dividende de plătit. 

Tabloul de bord al firmei poate fi construit folosind mai puțini 

indicatori, funcție de nevoile de informare ale decidenților, funcție de zonele de 

risc ale activității economice și funcție de resursele umane de care dispune 

firma pentru realizarea acestuia. 

 

Ce ipoteze de lucru pot fi folosite pentru proiectarea financiară a afacerii? 

 Proiecţiile financiare ale afacerii se bazează pe abordarea ipotezelor de 

lucru astfel:  

a. abordarea directă care presupune extrapolarea evoluţiei trecute a 

finanţelor firmei şi pentru perioada viitoare păstrându-se tendinţele 

din trecut; şi 

b. abordarea indirectă care presupune previzionarea finanţelor firmei 

pe baza prognozelor macroeconomice furnizate de instituţii şi 

organisme specializate în prognoza societăţii. 

Previziunile financiare pot fi estimate prin utilizarea a două tipuri de 

preţuri: 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de 
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

   
 

 66 

 

 

a. preţuri curente (previziune în termeni nominali); şi 

b. preţuri constante (previziune în termeni reali). 

Preţurile curente sunt cele existente pe piaţă la data întocmirii planului 

de afaceri iar preţurile constante se obţin prin corectarea preţurilor curente cu 

rata estimată a inflaţiei. 

Previziunile financiare se referă la:  

- volumul vânzărilor; 

- costurile fixe şi variabile;  

- programul de investiţii; 

- stocurile, creanţele şi disponibilităţile; 

- datoriile faţă de furnizori; 

- cheltuielile şi veniturile în avans; 

- impozitul pe profit; 

- capitalul social;  

- datoriile pe termen lung; şi 

- obligaţiile faţă de bugetul statului. 

 

Cum se elaborează situaţiile financiare previzionate? 

Pentru redactarea situaţiilor financiare previzionate, în literatura de 

specialitate (Barow, Barow, Brown, 2002, pp. 151-2014) se recomandă 

parcurgerea următorului traseu logic: 

1. estimarea vânzărilor anuale; 

2. elaborarea programelor de producţie; 

3. estimarea consumului de materii prime şi materiale; 
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4. estimarea achiziţiilor; 

5. estimarea cheltuielilor salariale directe; 

6. estimarea cheltuielilor salariale indirecte; 

7. estimarea costului bunurilor vândute; 

8. estimarea cheltuielilor comerciale şi administrative; 

9. estimarea cheltuielilor de capital; 

10. estimarea programului de încasare a creanţelor; şi 

11. estimarea programului de rambursare a creditului şi achitare a 

dobânzilor. 

 

Care sunt situaţiile financiare ce se întocmesc pe baza acestor estimări? 

1. Contul de profit şi pierdere 

Acest document reflectă performanţele activităţii unei firme şi grupează 

veniturile, cheltuielile şi rezultatul financiar după natura economică a 

cheltuielilor şi veniturilor (România) sau după destinaţia cheltuielilor şi 

veniturilor (ţările anglo-saxone).  

 Este important ca după întocmirea contului de profit şi pierderi să se 

calculeze principalii indicatori de structură ai veniturilor şi cheltuielilor pentru a 

se face comparaţia cu media din ramura sau industria din care face parte firma. 

2. Bilanţul contabil 

Bilanţul reflectă situaţia patrimoniului firmei în trecut şi viitor şi dă 

informaţii despre structura activelor şi pasivelor firmei. Bilanţul previzionat 

trebuie conceput pe baza contului de profit şi pierderi previzionat şi a fluxului 

de numerar (cash-flow). 
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Bilanţul contabil se întocmeşte în România pe principiul ordonării 

activelor în ordinea crescătoare a lichidităţii şi pasivelor în ordinea crescătoare a 

exigibilităţii. Modelul american de bilanţ contabil ordonează invers activele şi 

pasivele. 

3. Fluxul de numerar (cash-flow-ul) previzionat  

Acest document reflectă mişcarea numerarului firmei în perioada următoare şi 

se bazează pe informaţiile din contul de profit şi pierderi. Cash-flow-ul 

demonstrează capacitatea firmei de-a încasa drepturile şi plăti obligaţiile la 

termenele scadente, cu surplus sau deficit de numerar. Un model de flux de 

numerar previzionat prin metoda indirectă este redat în Anexa 1 şi prin metoda 

directă în Anexa 2. 

Necesarul de fond de rulment (NFR) se determină şi pe baza datelor din 

bilanţul contabil.  

NFR = Stocuri – Datorii comerciale 

Variaţia NFR (∆NFR) se calculează ca diferenţă între NFR din perioada 

precedentă şi NFR din perioada curentă.   

 

Ce este analiza de sensibilitate (sensitivitate)? 

 Analiza de sensitivitate măsoară efectele posibile ale variaţiei unor 

elemente ale afacerii asupra proiecţiilor financiare. Această analiză se 

concretizează într-un set paralel de proiecţii financiare care descriu situaţia 

financiară probabilă în cazul modificării unor elemente cheie luate în calcul la 

realizarea planului de afaceri (nivelul costurilor variabile, calendarul lansării 

producţiei, costul împrumutului bancar etc.)  
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Cum se realizează controlul afacerii? 

Planul de afaceri trebuie să conţină şi o secţiune care să dovedească 

existenţa unui plan privind organizarea şi efectuarea controlului în domeniul 

financiar, comercial, al producţiei şi personalului. 

Controlul financiar se referă cu precădere la organizarea şi ţinerea 

contabilităţii. Contabilitatea este cea care furnizează informaţii importante 

decidenţilor firmei motiv pentru care este esenţial pentru viaţa firmei să fie 

corect ţinută şi la zi. Informaţiile financiar-contabile dau relaţii despre plăţi de 

efectuat, încasări de realizat, bani cheltuiţi, venituri realizate, rezultate 

financiare. 

În prezent este important ca ţinerea contabilităţii să se realizeze cu 

ajutorul tehnicii de calcul pentru că acesta are cel puţin următoarele avantaje 

vizibile: 

- elimină erorile matematice consumatoare de timp şi generatoare de 

informaţii incorecte; 

- generarea de situaţii de raportare şi informative corecte şi în timp 

foarte scurt; 

- permite gestiunea stocurilor în timp util prin corelarea aprovizionării 

cu vânzările; şi 

- uşurează munca de raportare contabilă de la sfârşitul anului. 
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Cum se redactează şi susţine planul de afaceri? 

Planul de afaceri este un produs al efortului omenesc şi pentru a fi pus în 

valoare, ca orice produs, are un anumit mod de prezentare. Acesta trebuie să 

răspundă cerinţelor de informare rapidă şi clară a destinatarului. Nu există un 

model standard de prezentare a planului de afaceri acesta depinzând de afacerea 

pentru care este întocmit şi în faţa cui este susţinut. În general se recomandă ca 

piesele care formează documentul să fie cuprinse într-un dosar cu şină cu 

coperţi transparente sau între coperţi de plastic îndosariate cu spirală.  

Pe copertă trebuie să apară numele firmei, datele de identificare ale 

acesteia şi data întocmirii. Pe prima pagină este bine să fie indicate: 

- numele firmei şi adresa; 

- denumirea proiectului; 

- data întocmirii; 

- informaţii despre persoana de contact; 

- descrierea succintă a firmei şi natura afacerii; şi 

- suma necesară finanţării. 

Următoarea piesă este rezumatul (sinteza) planului de afaceri care se 

întinde pe maxim 2 (două) pagini şi ar trebui să cuprindă: 

- informaţii despre situaţia actuală a firmei referitor la produsul oferit, 

poziţia, rezultatele obţinute, data de la care funcţionează şi echipa 

managerială; 

- produsele şi serviciile care vor fi vândute şi clienţii; 

- dimensiunile pieţei-ţintă şi motivarea cererii de produse/ servicii; 

- sumarul previziunilor financiare; şi 
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- suma necesară afacerii şi beneficiile finanţatorilor. 

Imediat după rezumat se inserează cuprinsul care trebuie să aibă un curs 

logic, să fie detaliat pe secţiuni şi indicate paginile pentru fiecare paragraf. Un 

posibil model de cuprins este redat în Anexa 3. 

Urmează apoi secţiunile din cuprinsul planului de afaceri care trebuie 

redactate fără greşeli de exprimare sau gramaticale, într-un limbaj direct şi 

accesibil, cu o exprimare clară şi convingătoare. Trebuie avut grijă şi la 

dimensionarea planului de afaceri care trebuie să fie de maxim 20-40 pagini. 

Dacă informaţiile sunt voluminoase atunci se poate apela la anexe la care să se 

facă referire în text. 

Susţinerea planului de afaceri încununează efortul conceperii şi 

redactării acestuia şi poate modifica şansele iniţiale de obţinere a finanţării. 

Dacă e necesară o susţinere orală atunci se recomandă următoarele pentru 

persoana care va face prezentarea: 

- să afle durata de timp pe care o are la dispoziţie pentru prezentare şi 

să-şi repete prezentarea pentru a se cronometra şi a împărţi bine 

timpul între prezentare şi răspunsurile la întrebări; 

- atitudinea în timpul prezentării trebuie să fie a unui om sigur pe el şi 

convins de ceea ce susţine pentru a transmite încredere şi siguranţă 

celor care ascultă; 

- să cunoască în detaliu toate secţiunile planului de afaceri pentru a 

putea răspunde la toate întrebările; 

- ţinuta să fie adecvată pentru a sublinia importanţa întâlnirii şi 

seriozitatea întreprinderii; 
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- răspunsurile la întrebări să fie directe, scurte şi concise pentru a 

permite mai multe întrebări; şi 

- nu trebuie transformată întâlnirea într-un prilej de contradicţie cu 

auditoriul; atitudinea trebuie să fie defensivă, deschisă la sugestii şi 

critici. 

Ideea de afaceri poate deveni afacere dacă planul de afaceri convinge 

finanţatorul. Semnarea contractului de finanţare este startul într-o nouă afacere.   

 

3.2.   Modelul de afaceri Canvas 

Ce este modelul de afaceri Canvas? 

Modelul de afaceri Canvas este o descriere a modului în care un 

antreprenor sau o firmă va realiza profit ca urmare a inovării şi este asemănător 

unui plan strategic care trebuie implementat în toate structurile, procesele şi 

sistemele unei firme. Modelul Canvas (pânză) are forma unei planşe, fiind 

alcatuit din nouă elemente de construire a afacerii (Figura 5 şi Figura 6), care 

sunt reprezentate prin cadrane ce formează componentele modelului de afaceri, 

interconectate între ele asemenea unui puzzle. 
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PC 

 

Activităţi-cheie 

AC 

Propunere de 

valoare  

PV 

 

 

Relaţii cu 

clienţii   

RC 

 

 

Segmente 

de clienţi 

SC 

 

 

Resurse-cheie 

RC 

 

Canale de 

distribuţie  

CD 

 

 

 

Structura costurilor SC 

 

Fluxuri de venit FV 

Fig. 5. Modelul de afaceri Canvas. Adaptat după Osterwalder, Pigneur, 2017, p. 44 

Fiecare cadran (piesa din puzzle) conţine elemente specifice care pot fi 

uşor modificate sau adaptate. Cele nouă elemente importante cu care se 

construieşte şi dezvoltă o afacere sunt (Osterwalder, Pigneur, 2017, pp.13-51): 

1. Segmentele de clienţi 

2. Propunerea de valoare 

3. Canalele de distribuţie 

4. Relaţiile cu clienţii 

5. Fluxurile (sursele) de venit 

6. Resursele-cheie 

7. Activităţile-cheie 
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8. Partenerii-cheie 

9. Structura costurilor 

 

Fig. 6. The Business Model Canvas. 

Sursa: https://www.google.com/search?q=modelul+canvas+drawings+by+JAM  

 

Cum realizăm segmentarea clientelei? 

Segmentele de clienţi (Customer Segments) cărora se adreseaza firma sunt 

formate din persoane sau firme cu nevoi specifice.  

Grupurile de clienți reprezintă segmente distincte (Osterwalder, Pigneur, 2017, p. 

20) dacă :  

 Nevoile lor necesită și justifică existența unei oferte distincte; 
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 Sunt abordate prin canale de distribuție diferite; 

 Necesită tipuri diferite de relații; 

 Au profitabilități semnificativ diferite; 

 Sunt dispuse să plătească pentru aspecte diferite ale ofertei. 

Segmentarea se poate face astfel: 

 consumatori în masă – fara o segmentare specifică; 

 consumatori de nişă – puţini, cu nevoi si caracteristici specifice; 

 segmente de consumatori – firma segmentează consumatorii în funcţie 

de criterii cum ar fi: sexul, vârsta, veniturile pe care le realizează etc.; 

 segmente diversificate –firma furnizează bunuri sau prestează servicii 

pentru două sau mai multe segmente de consumatori care au nevoi şi 

caracteristici diferite (ex.: o firmă vinde îmbrăcăminte şi chimicale); 

 platformele cu fațete multiple (sau piețele cu fațete multiple) - firmele 

servesc segmente de consumatori interdependente (ex.: (1) o companie 

producatoare de făină nu va comercializa produsele doar consumatorilor finali, 

ci şi firmelor producatoare de pâine; (2) o companie de carduri de credit are 

nevoie de o bază mare de deținători de carduri şi de o bază mare de comercianți 

care acceptă acele carduri de credit). 

Întrebările la care trebuie să răspundem atunci când grupăm clienţii sunt 

următoarele: 
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- Pentru cine creăm valoare? 

- Care sunt clienţii noştri cei mai importanţi? 

-  

Cum identificăm valoarea pe care o propunem clienţilor noştri? 

Propunerea de valoare (Value Propositions) reprezintă acele componente ale 

afacerii care creează valoare adaugată pentru un anumit segment de 

consumatori cu scopul fidelizării acestora. Aceste componente pot fi comune cu 

ale concurenţei, altele vor fi cu totul inovative. Sunt prezentate principalele 

pachete de produse/servicii oferite pentru fiecare segment de clienţi, sunt 

descrise ce probleme ale clienţilor rezolvă produsele şi serviciile oferite, de 

asemenea sunt prezentate şi o serie de valori pe care firma nu poate să le ofere 

clienţilor în prezent. O propunere de valoare creează valoare pentru un segment 

de clienți printr-un mix distinct de elemente care deservesc nevoile acelui 

segment. Valorile pot fi cantitative (de exemplu, preț, viteza de oferire a 

serviciului) sau calitative (de exemplu, design, experiența clientului).Valoarea 

adaugată poate fi generată de: 

 noutatea produsului – firma oferă un produs cu totul nou sau unul 

îmbunătăţit, rezolvă  nevoi care nu au fost abordate până în prezent; 

 performanţa produsului – îmbunătăţirea anumitor caracteristici ale 

produsului peste nivelul concurenţilor; 
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 personalizarea produsului – se iau în considerare nevoile specifice ale 

fiecărui consumator, acesta fiind implicat la crearea produsului; 

 asigurarea unor servicii de calitate – consumatorii sunt lipsiţi de griji 

dacă achiziţionează bunul sau serviciul, deoarece firma oferă toate serviciile 

necesare pentru a asigura funcţionalitatea pe termen lung inclusiv service în 

perioada de postgaranţie; 

 design-ul produsului – deşi este dificil de evaluat din cauza unicităţii 

preferinţelor consumatorilor, această modalitate de creare de valoare adaugată 

diferenţiază şi asigură succesul multor firme; 

 valoarea mărcii pentru statutul social – consumatorii percep anumite 

mărci ca fiind generatoare de beneficii semnificative de imagine şi statut social; 

 preţul – oferirea unor produse de valoare similară cu cea oferită de 

concurenţi, dar la un preţ inferior; 

 reducerea costurilor suportate de consumatori în utilizarea produsului; 

 reducerea riscurilor asociate cu achiziţionarea produsului, în special 

dacă acesta este de uz îndelungat; 

 accesibilitatea – extinderea publicului ţintă, produsul nemaifiind 

exclusivist, ci adresându-se mai multor segmente de public; 

 uşurinţa utilizării faţă de produsele concurente. 

Întrebările la care trebuie răspuns sunt următoarele: 
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- Ce valoare oferim clientului? 

- Care probleme ale clientului putem ajuta să se rezolve? 

- Ce pachete de produse și servicii oferim fiecărui segment de clienți? 

- Care dintre nevoile clienţilor le satisfacem? 

 

Care sunt canalele prin care vom comunica cu clienţii şi le vom oferi 

propunerea de valoare? 

Canalele de distributie (Channels) se refera la modul în care se livrează 

valoarea adăugată pentru fiecare segment de consumatori, incluzând canale 

proprii sau ale partenerilor, cât şi canale directe şi indirecte. Printre canalele ce 

se pot utiliza se numără: vânzarea directă, vânzarea prin internet, vânzarea prin 

magazine proprii, magazine partenere şi engrosisti. 

Etapele pe care trebuie să le parcurgem funcţie de canalul sau canalele pe care 

le-am ales sunt următoarele: 

1. Promovarea care răspunde la întrebarea: Cum creştem gradul de 

cunoaştere al clientelei în ceea ce priveşte produsele şi serviciile pe 

care le oferim? 

2. Evaluarea care răspunde la întrebarea: Cum ne ajutăm clienţii să 

evalueze propunerea noastră de valoare? 

3. Achiziţia care răspunde la întrebarea: cum le permitem clienţilor să 

cumpere produse şi servicii specifice? 

4. Livrarea care răspunde la întrebarea: cum livrăm clienţilor 

propunerea de valoare? 
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5. Post-vânzarea care răspunde la întrebarea:  cum oferim clienţilor 

asistenţă post-vânzare?  

Întrebările la care trebuie răspuns atunci când fixăm canalele de distribuţie sunt 

următoarele: 

- Prin ce canale dorim să atingem segmentele noastre de clienți? 

- Cum ajungem acum la ei? 

- Cum sunt integrate canalele noastre? 

- Care dintre ele funcționează cel mai bine? 

- Care dintre ele sunt cele mai rentabile? 

- Cum le integrăm în obișnuințele clienților? 

Care sunt tipurile de relaţii pe care firma le stabileşte cu segmentele de 

clienţi?  

Relaţiile cu clienţii (Customer Relationships) se stabilesc în funcţie de motivaţii 

cum ar fi: atragerea de clienţi, fidelizarea clienţilor sau creşterea vînzărilor. 

Există mai multe categorii de relaţii cu clienţii care pot coexista întro relaţie a 

firmei cu un anumit segment de clienţi, şi anume: 

 asistenţa personală – se referă la interacţiunea directă angajat-

consumator la punctul de vânzare, prin call center, prin e-mail; 

 asistenţa personală dedicată – reprezintă cel mai complet tip de 

asistenţă personală, în care un reprezentant de vânzări este desemnat să se 

ocupe de un segment special de clienţi, răspunzând la întrebările şi nevoile 

acestora ; 
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 autoservirea – presupune o formă indirectă de interacţiune între 

companie şi clienţi care se descurcă singuri; 

 serviciile automate – sunt similare, însă mai personalizate decât 

serviciul de autoservire, identificând individual consumatorii şi preferinţele 

acestora; 

 comunităţile – asigură interacţiunea directă între diferiţi clienţi şi 

companie, oferind posibilitatea schimbului de experienţă între membrii 

comunităţii şi pot ajuta firmele să îşi cunoască mai bine clienţii (reţele on line); 

 cooperarea în vederea creării valorii adăugate – vizează contribuţia 

directă a consumatorului în ceea ce priveşte dezvoltarea produselor/serviciilor 

oferite de firmă. 

Întrebările la care trebuie răspuns sunt următoarele: 

- Ce tip de relație se așteaptă fiecare dintre segmentele de clienți pentru a 

le stabili și a le întreține? 

- Pe care dintre ele am stabilit-o? 

- Cum se integrează cu restul modelului de afaceri? 

- Cât de costisitoare sunt acestea? 

 

Cum generează fluxuri de venit fiecare segment de clienţi? 

Fluxurile (sursele) de venit (Revenue Streams) se refera la modul în care firma 

realizeaza venituri, pe fiecare segment de consumatori: 
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 vânzarea de bunuri –prin încasarea preţului acestora (produse fizice); 

 taxa de utilizare – perceputa pentru utilizarea unui serviciu (telefonie, 

cazare, curierat); 

 taxa de înscriere – venit generat prin vânzarea unui serviciu utilizat pe 

termen lung, de regulă sub forma unui abonament (sala sport, jocuri pe 

calculator, filme); 

 împrumuturi, leasing, închiriere – venituri din cedarea dreptului de 

folosinţă asupra unor bunuri pentru o perioadă de timp determinată stabilită prin 

contract (locuinţa, autoturism); 

 acordarea de licenţe – venituri realizate din taxarea utilizarii unei 

proprietati intelectuale protejate (industria media); 

 taxe de brokeraj – venituri generate de un serviciu de intermediere între 

două părţi (agenţii imobiliare); 

 venituri din publicitate (industria media). 

Firmele pot practica în relaţiile cu segmentele lor de clienţi două mecanisme de 

stabilire a preţului: 

1. preţuri fixe (predefinite) care se bazează pe variabile statice şi pot fi: 

preţuri de listă (preţuri fixe), preţuri dependente de o caracteristică a 

produsului, preţuri dependente de segmental de clienţi şi preţuri 

dependente de cantitatea de produse cumpărate. 
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2. preţuri dinamice care se modifică în funcţie de condiţiile de piaţă şi pot 

fi: negociate de cei doi parteneri, de randament care depinde de inventar 

şi momentul achiziţiei (camera de hotel, bilete de avion), dinamice 

stabilite de piaţă în timp real şi prin licitaţie competitivă. 

Întrebările la care trebuie răspuns sunt următoarele: 

- Ce valoare sunt cu adevărat dispuși să plătească clienții noștri? 

- Pentru ce plătesc în prezent? 

- Cum plătesc în prezent? 

- Cum preferă să plătească? 

- Cât de mult contribuie fiecare flux de venituri la veniturile globale? 

Care sunt resursele-cheie de care firma are nevoie? 

Resursele-cheie (Key Resources) pentru crearea valorii adăugate şi funcţionarea 

afacerii pot fi resurse umane, financiare, fizice sau intelectuale. Acestea trebuie 

achiziţionate, dezvoltate, evaluate şi utilizate strategic. Resursele-cheie pot fi 

deţinute de companie, închriate de la alţii sau cumpărate de la parteneri. 

Resursele umane sunt importante pentru toate firmele dar sunt modele de 

afaceri în care aceste resurse sunt cruciale cum ar fi industriile intensive în 

cunoştinţe şi cele creative. 

Resursele financiare pot proveni din vânzările proprii, de la bănci, de pe piaţa 

de capital, din finanţări nerambursabile sau din surse atrase (furnizori). Este 
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foarte important ca aceste resurse să fie corect previzionate prin cash-flow 

pentru a asigura o bună lichiditate. 

Resursele fizice se referă la activele imobilizate de natura mijloacelor fixe de 

care dispune firma (clădiri, terenuri, echipamente, maşini, capacităţi de 

producţie) şi el pot fi proprietatea firmei sau închiriate. 

Resursele intelectuale de natura mărcilor, brevetelor, licenţelor, drepturilor de 

autor, bazele de date ale partenerilor sunt elemente valoroase ale unui model 

puternic de afaceri şi pot genera o valoare substanţială. 

Întrebarea la care trebuie răspuns este: Ce resurse-cheie necesită propunerile 

noastre de valoare pentru a ajunge pe canalele de distribuţie, pentru a menţine 

relaţiile cu clienţii şi pentru a realiza fluxurile de venit? 

 

Care sunt activităţile-cheie ale modelului de afaceri? 

Activităţile-cheie (Key Activities) sunt activităţile strict necesare funcţionării 

firmei şi creării valorii adăugate. Diferite firme se axează pe anumite categorii 

de activităţi cheie, astfel: 

 Producţia – activităţile de proiectare, producţie şi livrare a produselor la 

nivelul calitativ şi în cantitatea solicitată; 

 Soluţionarea problemelor consumatorilor, prin oferirea de servicii de 

consultanţă, instruire, garanţie, service etc.; Aceste modele de afaceri au nevoie 
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de activităţi cum ar fi managementul cunoaşterii şi formarea continua (firme de 

consultanţă, spitale, formare profesională). 

 Platforme sau reţele create de firmă pentru a asigura relaţia cu 

consumatorii şi livrarea produselor. Aceste modele de afaceri au ca activităţi- 

cheie managementul şi promovarea platformei sau poziţionarea serviciului. 

Întrebarea la care trebuie răspuns este: Ce activităţi cheie necesită 

propunerile noastre de valoare, canalele de distribuţie, relaţiile cu clienţii pentru 

realizarea veniturilor? 

 

Cum realizăm parteneriatele cheie necesare modelului de afaceri? 

Parteneriatele-cheie (Key Partners) adică clienţii finali, furnizorii,  distribuitorii, 

băncile, ONG-urile şi autorităţile publice sunt alianţe care optimizează modelul 

de afaceri, reduce riscurile şi asigură resursele-cheie necesare. Motivaţiile 

creării unor parteneriate pot fi:  

1. Optimizarea activităţii şi economiile de scală prin externalizareasau 

partajarea infrastructurii, creşterea volumului producţiei/vânzărilor şi 

reducerea costurilor unitare fixe ceea ce determină creşterea profitului.  

2. Reducerea riscului şi a incertitudinii intrun mediu competitiv şi turbulent. 
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3. Achiziţia anumitor resurse şi servicii de la parteneri, la un preţ optim, mai 

degrabă decât să le producă firma deoarece aceasta nu poate deţine toate 

resursele şi nu poate desfăşura toate activităţile necesare .  

Se recomandă efectuarea unei analize a părţilor interesate pentru a identifica 

cine are cea mai mare putere şi influenţă asupra firmei. 

Se pot crea diferite tipuri de parteneriate, şi anume:  

4. Alianţe strategice între neconcurenţi 

5. Cooperare adică parteneriate strategice între concurenţi 

6. Societăţi mixte pentru dezvoltarea de afaceri noi 

7. Relaţii cumpărător-furnizor pentru asigurarea unei aprovizionări fiabile. 

Întrebările la care trebuie răspuns sunt următoarele: 

- Cine sunt partenerii noștri? 

- Care sunt furnizorii noștri cheie? 

- Ce resurse cheie primim de la partenerii noștri? 

- Ce activități cheie îndeplinesc partenerii? 

 

Ce costuri generează modelul de afaceri? 

Structura costurilor (Cost Structure) este determinată de modelul de afacere 

construit şi anume modele determinate de cost sau modele determinate de 
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valoare. Exista, deci, două modele de afaceri din perspectiva abordării 

financiare: 

 Firmele orientate spre reducerea costurilor care apeleaza adesea la 

propuneri de valoare cu preţ redus, automatizarea maximă, externalizarea unor 

activităţi, incercând să ofere o valoare similară concurenţilor la preţuri mai 

scăzute şi o structură simplă de cost (linii aeriene low cost); 

 Firmele orientate spre crearea de valoare oferă produse personalizate 

sau de lux, diferenţiindu-se de concurenţi prin calitatea produselor şi nu sunt 

interesate de implicaţiile costurilor modelului de afaceri (hoteluri de lux). 

Caracteristicile structurilor de costuri sunt: 

1. Costuri fixe care nu se modifică odata cu modificarea volumului 

producţiei/vânzărilor cum ar fi salariile, chiriile, dobânzile, amortizarea 

mijloacelor fixe etc. 

2. Costuri variabile care se modifică proporţional cu modificarea 

volumului producţiei/vânzărilor cum ar fi materiile prime, materialele 

consumabile, energia pentru producţie etc. 

3. Economii de scară care reprezintă avantaje de cost ale firmelor a căror 

afacere se extinde cum ar fi preţuri avantajoase la materii 

prime/mărfuri/echipamente, costuri unitare fixe mai mici etc. 

4. Economii de gamă care reprezintă avantaje de cost ale firmelor mari 

datorită sferei mai largi a operaţiunilor acesteia pentru care foloseşte 
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aceleaşi activităţi suport (marketing, contabilitate, resurse umane, canale 

de distribuţie). 

Întrebările la care trebuie răspuns sunt următoarele: 

- Care sunt cele mai importante costuri inerente modelului nostru de 

afaceri? 

- Care sunt resursele cele mai scumpe? 

- Care dintre activitățile cheie sunt cele mai scumpe? 

Caseta nr. 3 Modelul de afaceri pentru o firmă din industria cărţii 

Parteneri-

Cheie 

 

Edituri 

 

 Furnizori de 

papetărie şi 

marochinărie 

 

Furnizori de 

utilităţi 

 

Furnizori de 

service 

pentru 

echipamente 

 

Banci 

 

Furnizori de 

consultanţă 

 

 

Activităţi-Cheie 

 

Aprovizionare 

 

Vânzare 

 

Transport 

 

Marketing şi 

promovare 

 

Resurse umane 

Propuneri 

de Valoare 

 

Ofertă de 

carte şcolară 

şi rechizite 

 

Preţuri 

corecte 

 

Birotică de 

foarte bună 

calitate 

 

Carte într-o 

structură 

diversificată 

 

Librarii sunt 

buni 

consilieri 

pentru clienţi 

 

Relaţii cu 

Clienţii 

 

Asistenţă 

personală 

 

Autoservire 

 

 

 

 

Segmente 

de Clienţi 

 

Elevi şi 

studenţi 

 

Părinţi 

 

IMM-uri 

 

Adulţi  

 

 Resurse-Cheie 

 

Spaţii 

comerciale 

 

Depozit 

 

Maşini marfă 

 

Echipamente IT 

şi case de 

Canale de 

Distribuţie 

 

Magazine 

proprii 

 

SEAP 
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marcat 

 

Sisteme de pază 

şi protecţie 

 

Angajaţi 

 

Softuri 

 

Stocuri de marfă 

 

Structura Costurilor 

 

Cheltuieli fixe (amortizări, consultanţă, 

utilităţi, service, salarii indirecte, impozite 

şi taxe pe proprietate) 

 

Cheltuieli variabile (costul mărfii, 

stimulente salariale) 

 

Fluxuri de Venituri 

 

Încasare în numerar a mărfii 

vîndute 

 

Încasări prin bancă de la instituţii 

publice 

 

Cash flow pozitiv 

 
 

 

 

Care sunt tiparele modelelor de afaceri? 

În practica antreprenorială un model de afacere construit pe baza celor 9 piloni 

poate fi regăsit cu similarităţi în mai multe afaceri. Aceste similarităţi generează 

tipare de afaceri care pot fi: 

1. Modele de afaceri disociate sunt afaceri de tip relaţii cu clienţii, afaceri 

de inovaţie a produsului, afaceri de infrastructură. 
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Modelele de afaceri disociate pot coexista în cadrul unei singure firme dar în 

mod ideal sunt disociate în entităţi separate. Ex. industria operatorilor de 

telefonie mobilă, industria bancară (Osterwalder, Pigneur, 2017, pp. 44-65) 

2. Modelul de afaceri de tip coadă lungă 

Obiectivul acestui model de afaceri este vânzări mai puţine dar de dimensiuni 

mai mari (produse de nişă în număr ridicat ca sortimente dar vândute în cantităţi 

mici). Exemple: eBay, YouTube, Facebook, Industria Cărţii, Lego 

(Osterwalder, Pigneur, 2017, pp. 66-75).  

3. Platforme cu faţete multiple  

Aceste modele de afaceri reunesc două sau mai multe grupuri distincte dar 

interdependente de clienţi. Platforma generează valoare prin facilitarea 

interacţiunilor dintre aceste grupuri diferite. Exemple: Visa face legătura între 

comercianţi şi posesorii de card, ziarele fac legătura între cititori şi companiile 

care îşi fac publicitate (Osterwalder, Pigneur, 2017, pp. 76-87). 

4. GRATUIT ca model de afaceri  

În acest model de afaceri cel puţin un segment important de clienţi poate 

beneficia permanent de o ofertă gratuită. Exemple: Metro (ziar gratuit), Skype, 

Google (Osterwalder, Pigneur, 2017, pp. 88-107). 

5. Modele deschise de afaceri 
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Aceste modele de afaceri pot fi utilizate de firme pentru a crea şi capta valoare 

prin colaborarea sistematică cu partenerii externi. Acest proces este posibil în 

două sensuri, şi anume: 

- Din exterior spre interior prin exploatarea ideilor externe în firmă, atunci 

când aceasta cumpără inovaţie; 

- Din interior spre exterior prin furnizarea de idei sau active aflate în 

conservare (repaus) către părţilor externe, atunci când firma vinde inovaţie. 

 

Cum se ulilizează modelul Canvas pentru proiectarea afacerii proprii?  

Modelul afacerii realizat prin această metodă oferă o imagine de ansamblu 

managerilor, angajaţilor sau terţilor interesaţi asupra afacerii şi a modului în 

care aceasta creează, livrează şi transformă valoarea. Poate fi utilizat în 

proiectarea unei noi afaceri sau reproiectarea celei existente, în analiza 

viabilitatii unei idei de afaceri sau în analiza afacerilor concurente, pentru 

identificarea modelelor de bune practici în elaborarea strategiei de afaceri. Se 

recomanda utilizarea modelului Canvas pentru proiectarea afacerii prin 

implicarea echipei în designul modelului de afaceri. În mod practic, cei 

implicaţi vor folosi post-it colorate pe care vor scrie cuvinte cheie prin care vor 

răspunde la întrebările specifice fiecăruia dintre cele 9 cadrane ale modelului 

Canvas. Acesta va fi proiectat pe o coală de carton de mari dimensiuni (70/100) 

astfel încât să permită lipirea post-it-urilor. După aplicarea post-it-urilor de 
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către participanţi în toate cele 9 cadrane se trece la discuţii şi la sistematizarea 

răspunsurilor din fiecare cadran.  

Se recomandă completarea cadranelor începând cu cadranul Segmente de 

clienţi. După ce clienţii sunt identificaţi şi grupaţi pe diferite categorii se trece 

la enunţarea Propunerilor de valoare pentru fiecare grup de clienţi identificaţi, 

prin răspunsul la întrebarea: Ce probleme/nevoi ale clienţilor rezolvăm? Apoi se 

trece la determinarea surselor de venituri şi a mărimii acestora pentru fiecare 

categorie de clienţi şi pe total firmă cât şi a ritmicităţii acestor venituri. Se 

continuă elaborarea modelului de afaceri prin descrierea tipului de relaţii care se 

stabilesc cu clienţii şi a canalelor prin care clienţii sunt abordaţi. Se trece apoi la 

partea stângă a modelului şi se identifică resursele de care avem nevoie pentru a 

putea furniza valoarea propusă către clienţi. În primul rând sunt determinate 

activităţile şi operaţiunile pe care firma trebuie să le desfăşoare pentru a furniza 

valoarea propusă clienţilor iar apoi resursele materiale, financiare, intelectuale 

şi umane de care aceasta are nevoie. Pentru a funcţiona firma are nevoie de 

parteneri şi aceştia sunt furnizori şi alţi parteneri care susţin funcţionarea 

modelului de afaceri. Ultimul cadran care trebuie completat este Structura 

costurilor unde se descriu toate costurile efectuate pentru ca modelul de afaceri 

să funcţioneze.  

Modelele de afaceri pot fi evaluate folosind analiza SWOT aplicată pe tabloul 

modelului de afaceri, atât la nivelul de ansamblu al afacerii cît şi pentru fiecare 

dintre cei nouă piloni.  
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În Tabelele nr. 1-6 sunt prezentate modele de analiză SWOT care conţin 

întrebări şi afirmaţii pentru fiecare pilon al Modelului de afaceri Canvas 

(adaptat după  Osterwalder, Pigneur, 2017, pp. 216-223) 

1. Analiza SWOT a propunerii de valoare 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

Propunerile de valoare sunt 

aliniate cu nevoile clienţilor 

Propunerile de valoare au efecte 

puternice asupra reţelei 

Există sinergii importante între 

produsele şi serviciile noastre 

Clienţii noştri sunt foarte 

mulţumiţi 

Propunerile de valoare nu sunt aliniate 

cu nevoile clienţilor 

Propunerile de valoare nu au efecte 

asupra reţelei 

Nu există sinergii între produsele şi 

serviciile noastre 

Înregistrăm reclamaţii frecvente 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 
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Am putea genera venituri 

recurente prin convertirea 

produselor în servicii? 

Am putea integra mai bine 

produsele sau serviciile noastre? 

Ce nevoi adiţionale ale clienţilor 

am putea rezolva? 

Ce completări sau prelungiri ale 

propunerii noastre de valoare sunt 

posibile? 

Ce alte activităţi am putea face 

pentru clienţii noştri? 

Există produse şi servicii înlocuitoare? 

Competitorii ameninţă să ofere preţ sau 

valoare mai bună? 

 

2.  Analiza SWOT a veniturilor şi costurilor 

Mediul intern 

Puncte tari 

Beneficiem de marje ridicate 

Veniturile sunt previzibile 

Inregistram fluxuri recurente de 

venit şi achiziţii repetate frecvente 

Fluxurile de venituri sunt 

diversificate 

Fluxurile de venituri sunt 

Puncte slabe 

Marjele noastre sunt mici 

Veniturile sunt imprevizibile 

Veniturile sunt tranzacţionale cu puţine 

achiziţii repetate  

Depindem de un singur flux de venit 

Sustenabilitatea veniturilor este 

discutabilă 
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sustenabile 

Colectăm venituri înainte de a 

suporta cheltuielile 

Taxăm clienţii doar pentru ce sunt 

dispuşi cu adevărat să plătească 

Mecanismele de stabilire a preţului 

surprind disponibilitatea deplină de 

a plăti 

Suportăm costuri mari înainte de 

colectarea veniturilor 

Eşuăm să taxăm clienţii pentru lucrurile 

pentru care sunt dispuşi să plătească 

Mecanismele de stabilire a preţului ne 

lasă banii neîncasaţi 

Costurile sunt previzibile 

Structura costurilor este corect 

adaptată la modelul de afaceri 

Operaţiunile sunt eficiente din 

punctul de vedere al costurilor 

Beneficiem de pe urma 

economiilor de scară 

Costurile sunt imprevizibile 

Structura costurilor se potriveşte 

modelului de afaceri 

Operaţiunile sunt ineficiente din punctul 

de vedere al costurilor 

Nu beneficiem de pe urma economiilor 

de scară 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 
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Putem înlocui veniturile unice 

tranzacţionale cu venituri 

recurente? 

Pentru ce alte elemente ar fi 

dispuţi să plătească clienţii? 

Avem oportunităţi de vânzare 

ulterioarăfie intern sau cu 

partenerii noştri? 

Ce alte fluxuri de venit am putea 

adăuga sau crea? 

Putem creşte preţurile? 

Marjele noastre sunt ameninţate de 

competitori? De tehnologie? 

Depindem excesiv de unul sau mai multe 

fluxuri de venit? 

Ce fluxuri de venit este posibil să dispară 

în viitor? 

Unde putem reduce costurile? Ce costuri ameninţă să devină 

imprevizibile? 

Ce costuri ameninţă să crească mai rapid 

decât veniturile pe care le susţin? 
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3. Analiza SWOT a resurselor-cheie 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

Resursele noastre-cheie sunt dificil 

de replicat de către competitori 

Nevoile de resurse sunt previzibile 

Folosim resurse-cheie în cantitatea 

potrivită şi la momentul potrivit 

 

Resursele noastre-cheie sunt uşor de 

replicat de către competitori 

Nevoile de resurse sunt imprevizibile 

Avem dificultăţi în a folosi resurse-cheie 

în cantitatea potrivită şi la momentul 

potrivit 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 

Am putea folosi resurse mai ieftine 

pentru a obţine acelaşi rezultat? 

Ce resurse-cheie ar fi mai uşor de 

obţinut de la parteneri? 

Ce resurse – cheie sunt slab 

exploatate? 

Deţinem proprietate intelectuală 

neutilizată, dar valoroasă pentru 

alţii? 

Am putea să ne confruntăm cu o 

perturbare a ofertei pentru anumite 

resurse? 

Calitatea resurselor noastre este 

ameninţată în vreun fel? 
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4. Analiza SWOT a activităţilor-cheie 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

Desfăşurăm activităţi-cheie în mod 

eficient 

Activităţile noastre-cheie sunt 

dificil de copiat 

Calitatea execuţiei este ridicată 

Echilibrul dintre execuţia realizată 

intern  versus cea externalizată este 

ideal 

Executarea de activităţi-cheie este 

ineficientă 

Activităţile noastre cheie sunt uşor de 

copiat 

Calitatea execuţiei este scăzută 

Realizăm prea multe sau prea puţine 

activităţi pe cont propriu 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 

Am putea standardiza unele 

activităţi-cheie? 

Cum am putea creşte eficienţa în 

general? 

IT-ul ar putea susţine creşterea 

eficienţei? 

Ce activităţi-cheie ar putea să fie 

perturbate? 

Caliatatea activităţilor noastre este 

ameninţată în vreun fel? 
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5. Analiza SWOT a partenerilor-cheie 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

Ne concentrăm şi lucrăm cu 

parteneri când este necesar 

Ne bucurăm de relaţii bune de 

lucru cu partenerii-cheie 

Nu ne concentrăm şi eşuăm să lucrăm 

suficient cu partenerii 

Relaţiile de lucru cu partenerii-cheie sunt 

umbrite de conflicte 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 

Există oportunităţi de 

externalizare? 

O colaborare mai bună cu 

partenerii ne-ar putea ajuta să ne 

concentrăm asupra afacerii noastre 

de bază? 

Există oportunităţi de vânzare 

ulterioară cu partenerii? 

Canalele partenere ne-ar putea 

ajuta să ne abordăm mai bine 

clienţii? 

Partenerii ne completează 

propunerea de valoare? 

Suntem în pericol să pierdem vreun 

partener? 

Partenerii noştri ar putea colabora cu 

competitorii? 

Suntem prea dependenţi de anumiţi 

parteneri? 
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6. Analiza SWOT a interfeţei cu clienţii 

Mediul intern 

Puncte tari Puncte slabe 

Ratele de atriţie (pierdere) a 

clienţilor sunt scăzute 

Baza de clienţi este bine 

segmentată 

Achiziţionăm permanent clenţi noi 

Ratele de atriţie (pierdere) a clienţilor 

sunt ridicate 

Baza de clienţi nu este bine segmentată 

Eşuăm să achiziţionăm clenţi noi 

Canalele noastre sunt foarte 

eficiente 

Canalele noastre sunt foarte 

eficace 

Arie largă de abordare în rândul 

clienţilor 

Clienţii ne pot identifica uşor 

canalele 

Canalele sunt bine integrate 

Canalele generează economii de 

scară 

Canalele sunt bine potrivite cu 

segmentele de clienţi 

Canalele noastre sunt ineficiente 

Canalele noastre sunt ineficace 

Arie redusă de abordare în rândul 

clienţilor 

Clienţii potenţiali nu ne pot identifica 

uşor canalele 

Canalele sunt slab integrate 

Canalele nu generează economii de 

scară 

Canalele sunt slab potrivite cu 

segmentele de clienţi 

Relaţii solide cu clienţii 

Calitatea relaţiei se potriveşte cu 

Relaţii slabe cu clienţii 

Calitatea relaţiei nu se potriveşte cu 
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segmentele de clienţi 

Relaţiile leagă clienţii prin costuri 

mari de comutare 

Marca noastră este solidă 

segmentele de clienţi 

Costurile de comutare pentru clienţi sunt 

mici 

Marca noastră este slabă 

Mediul extern 

Oportunităţi Ameninţări 

Cum putem beneficia de pe urma 

unei pieţe aflate în creştere? 

Am putea deservi segmente noi de 

clienţi? 

Am putea sa ne deservim mai bine 

clienţii cu ajutorul unei segmentări 

mai profunde? 

Piaţa pe care acţionăm ar putea să fie în 

curând saturată? 

Competitorii ne ameninţă cota de piaţă? 

Cât de uşor de găsit sunt clienţii? 

Cât de rapid se va intensifica competiţia 

pe piaţa noastră? 

Cum am putea să creştem eficienţa 

sau eficacitatea canalului? 

Ne-am putea integra mai bine 

canalele? 

Am putea descoperi canale 

partenere complementare? 

Am putea creşte marjele prin 

deservirea directă a clienţilor? 

Am putea alinia mai bine canalele 

cu segmentele de clienţi? 

Competitorii ne ameninţă canalele? 

Canalele noastre sunt în pericol să 

devină irelevante pentru clienţi? 

Există posibilitatea de a îmbunătăţi Există vreo relaţie cu clienţii în pericol 
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procesul de revenire la clienţi? 

Cum am putea să întărim relaţiile 

cu clienţii? 

Am putea îmbunătăţi 

personalizarea? 

Cum am putea creşte costurile de 

comutare? 

Am identificat şi renunţat la 

clienţii neprofitabili? Dacă nu, de 

ce nu am făcut-o? 

Avem nevoie să automatizăm 

unele relaţii? 

să se deterioreze? 

Rezultatele analizei SWOT pot fi folosite pentru deciziile managementului cât 

şi pentru inovarea ulterioară în jurul modelelor de afaceri. 
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Anexa 1  

MODEL DE CASH FLOW PREVIZIONAT 

(metoda indirectă) 

 

1) Fluxul de numerar din exploatare 

Profitul/pierderea activităţii de exploatare 

+Cheltuiala cu amortizarea şi provizioanele în exerciţiul curent  

- Impozitul pe profit plătit 

±Variaţia Necesarului de fond de rulment (∆NFR) 

2) Fluxul de numerar din activitatea de investiţii  

+ Vânzările de imobilizări  

- Achiziţiile de imobilizări 

3) Fluxul de numerar din activitatea financiară  

+ Creşterea creditelor pe termen lung şi scurt 

- Rambursarea creditelor pe termen lung şi scurt 

+ Creşterea capitalului social 

- Retragerea capitalului social 

- Plăţi pentru dividende 

+ Venituri financiare încasate (dobânzi, dividende) 

- Cheltuieli financiare plătite (dobânzi) 

Cash flow net (1+2+3) 

Lichidităţi la începutul exerciţiului 

            Lichidităţi la sfârşitul exerciţiului 
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Anexa 2 

 

MODEL DE CASH FLOW PREVIZIONAT 

(metoda directă) 

 

 Intrări de numerar (Receipts) 

 Încasări din vânzări (Cash received from sales) 

 Creanţe încasate (Cash from receivables collected) 

 Împrumuturi (Loan proceeds) 

 Aport în numerar la capitalul social (Proceeds from issuance of common shares) 

 Vânzarea de active (Sales of assets) 

 Altele (Miscellaneous) 

A. Total intrări de numerar (Total receipts) 

Ieşiri de numerar (Disbursements) 

 Datorii scadente (Accounts payable) 

 Achiziţii curente (Supplies) 

 Achiziţii de mijloace fixe (Purchase Fixed Assets) 

 Chirii (Rent) 

 Utilităţi – apă, energie electrică, telefon etc. (Utilities) 

 Asigurări (Insurance) 

 Salarii (Wages and benefits) 

 Reclamă şi publicitate (Advertising & Promotion) 

 Reparaţii (Equipment repairs) 

 Dobânzi plătite (Interest) 

 Rambursarea datoriilor pe termen lung (Long term debt) 

 Taxe (Taxes) 

 Transport (Delivery and freight) 

 Altele (Miscellaneous) 

B. Total ieşiri de numerar (Total disbursement) 

 

C. Fluxul de numerar al exerciţiului (Cash generated during the year) (A-B) 

 

D. Disponibil la începutul anului (Cash – beginning of year) 

 

E. Disponibil la sfârşitul anului (Cash – end of year) (C+D) 
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Anexa 3 

MODEL DE CUPRINS PLAN DE AFACERI  

Rezumat  

1. Firma şi conducerea ei  

1.1. Istoria şi poziţia firmei 

1.2. Misiunea firmei 

1.3. Obiective pe termen lung  

1.4. Obiective pe termen scurt 

1.5. Echipa de conducere 

1.6. Forma legală 

1.7. Consultanţă de specialitate  

2. Produsul 

2.1. Descrierea produsului 

2.2. Aplicaţii 

2.3. Poziţia proprietarilor 

2.4. Comparaţia cu competiţia, performanţa şi aspectele economice 

2.5. Garanţii 

2.6. Surse de aprovizionare 

3. Piaţa şi Concurenţa 

3.1. Descrierea concurenţei 

3.2. Nevoile şi beneficiile clienţilor 

3.3. Segementele de piaţă 

3.4. Criteriile de decizie a clienţilor 

3.5. Dimensiunea şi dezvoltarea segmentelor de piaţă 

3.6. Previziunile legate de piaţă 

4. Strategia firmei 

4.1. Politica preţurilor 

4.2. Promovarea produsului 

4.3. Alegerea amplasamentului şi a clădirilor (utilajelor) 

4.4. Canalele de distribuţie 

4.5. Adaos practicat 

4.6. Reacţia concurenţei 

4.7. Proiectarea părţii de piaţă 

4.8. Factorii economici, politici şi sociali care afectează strategia firmei 

5. Vânzări 

5.1. Metode curente de vânzare 

5.2. Metode de vânzare propuse 

5.3. Echipa de vânzare  

5.4. Sprijin intern 

6. Producţia 

6.1. Producţie sau cumpărare 

6.2. Procesul de prelucrare 

6.3. Facilităţi necesare 
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6.4. Echipamente şi utilaje necesare 

6.5. Engineering şi design 

6.6. Planurile de control a calităţii 

6.7. Cerinţe de personal 

6.8. Sursele de aprovizionare cu materialele cheie 

7. Planul financiar 

7.1. Sumarul indicatorilor de performanţă, ROI, etc. 

7.2. Previzionarea vânzărilor 

7.3. Ipoteze de fundamentare a previziunilor financiare 

7.4. Contul de profit şi pierderi 

7.5. Previzionarea cash-flow-ului 

7.6. Bilanţuri 

7.7. Analiza pragului de rentabilitate 

7.8. Analiza de sensibilitate 

8. Finanţarea  

8.1. Sumarul operaţiilor prioritare de finanţat 

8.2. Situaţia curentă a acţionarilor, a creditelor restante 

8.3. Necesarul de fonduri şi scadenţarea acestora 

8.4. Gradul de îndatorare anticipat şi acoperirea dobânzii 

8.5. Căi de ieşire din afacere rezervate investitorilor 

9. Controlul afacerii 

9.1. Controlul financiar 

9.2. Controlul vânzărilor şi activităţii de marketing 

9.3. Controlul Producţiei 

9.4. Alte tipuri de control 
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FIRMA CENTRALIZATORUL INDICATORILOR DE MĂSURARE ŞI MONITORIZARE PROCESE – ANUL 

 

Nr. 

Crt. 
Proces 

Responsabil 

monitorizare 
Indicator Nivel planificat 

Frecvenţa 

analizei 

Funcţiile care 

analizează 
Înregistrare Obsevaţii 

1.  Aprovizionare Sef depozit 1.1.Termen de 

livrare 

7 zile de la 

comanda 

Trim. Director 

comercial 

Raport trim.  

Contabil 1.2.Conditii de 

plata papetarie 

Min. 60 zile de 

la livrare 

Trim. Director 

comercial 

Raport trim.  

Contabil 1.3.Conditii de 

plata carte 

Dupa vanzare Anual Director 

comercial 

Raport anual  

Sef depozit 1.4.Conditii de 

transport 

96% cheltuiala 

furnizorului 

Anual Director 

comercial 

Raport anual  

Sef depozit 1.5.Retur de 

marfa 

Max.20% din 

valoarea 

aprovizionata 

Trim. Director 

comercial 

Raport trim.  

2.  Vanzare Contabil 2.1.Cifra de 

afaceri din 

vanzare marfa 

total si pe librarii  

Conform anexei 

Bugetul de 

venituri si 

cheltuieli 

1.400.000 lei 

Lunar Director 

economic 

Director 

comercial 

Raport lunar  

Contabil 2.2.Venituri din 

alte activitati 

Conform anexei 

Bugetul de 

Lunar Director 

economic 

Raport lunar  
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Nr. 

Crt. 
Proces 

Responsabil 

monitorizare 
Indicator Nivel planificat 

Frecvenţa 

analizei 

Funcţiile care 

analizează 
Înregistrare Obsevaţii 

(chirii) venituri si 

cheltuieli 

450.000 lei 

Sef unitate 2.3.Numar de 

reclamatii 

Nici o 

reclamatie 

Lunar Director 

comercial 

Raport lunar  

Sef unitate 2.4.Produse 

returnate de la 

clienti pentru 

defecte 

Maxim 0,03% 

din Cifra de 

afaceri 

Trim. Director 

comercial 

Raport trim.  

Contabil 2.5.Viteza de 

rotatie a stocului 

de carte 

300 zile Trim. Director 

economic 

Raport trim.  

Sef unitate 2.6.Satisfactia 

clientilor 

Min 95% clienti 

satisfacuti 

Anual Director 

comercial 

Raport anual  

Contabil 

 

 

 

 

2.7.Viteza de 

rotatie a stocului 

de papetarie si 

imprimate 

150 zile Lunar Director 

economic 

Raport trim.  

3.  Motivarea personalului Asistent 

manager 

3.1.Fondul de 

salarii 

Salariile tarifare 

de incadrare 

Lunar Director general Raport lunar  

Asistent 

manager 

3.2.Procent din 

vanzari pentru 

salariatii din 

1 % din Vanzari 

functie de 

incadrarea in 

Lunar Director  

general 

Raport lunar  
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Nr. 

Crt. 
Proces 

Responsabil 

monitorizare 
Indicator Nivel planificat 

Frecvenţa 

analizei 

Funcţiile care 

analizează 
Înregistrare Obsevaţii 

librarii Bugetul de 

venituri lunar 

Asistent 

manager 

3.3.Cursuri de 

instruire 

25 % din 

personal 

Trim. Director  

general 

Raport trim.  

Asistent 

manager 

3.4.Numar de 

zile  concediu de 

odihna 

15 zile 

proportional cu 

vechimea in 

firma 

Anual Director  

general 

Raport anual  

Asistent 

manager 

3.5.Satisfactia la 

locul de munca 

1 chestionar de 

evaluare-minim 

80 % angajati 

satisfacuti  

Semestrial Director general Raport 

semestrial 

 

4.  Prestari de servicii Tehnoredactor Legari 

documente 

450 buc/an lunar Director 

comercial 

Raport lunar  

Sefi unitate Numar copii 

xerox 

250.000 buc/an lunar Director 

comercial 

Raport lunar  

Tehnoredactor Personalizari 

invitatii si 

felicitari 

 

  12.000 buc/an lunar Director 

comercial 

Raport lunar  

Tehnoredactor Listari 100.000 A4/an lunar Director 

comercial 

Raport lunar  

Tehnoredactor 

 

Plastifieri 200 buc/an semestrial Director 

comercial 

Raport 

semestrial 
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Nr. 

Crt. 
Proces 

Responsabil 

monitorizare 
Indicator Nivel planificat 

Frecvenţa 

analizei 

Funcţiile care 

analizează 
Înregistrare Obsevaţii 

Director 

economic 

Cifra de afaceri 

activitate 

tipografică 

150.000 lei trimestrial Director Raport 

trimestrial 

 

5.  Cheltuieli de functionare 

 

 

Contabil Cheltuieli la 

1000 lei venituri 

990 lei/1000lei 

venituri 

lunar Director 

economic 

Raport lunar  

Contabil Costul marfii 70 % din 

venituri marfa 

lunar Director 

economic 

Raport lunar  

Contabil Cheltuieli 

manopera 

inclusiv tichete 

460.000 lei/an lunar Director 

economic 

Raport lunar  

6.  Investitii Director 

economic 

Volumul 

investitiilor 

Conform anexei 

Lista 

investitiilor 

170.000 lei 

Trim. Director general Raport trim.  

Director 

economic 

Sursele de 

finantare 

170.000 lei 

amortizare  

Semestrial Director general Raport anual  

 

Bistriţa 

Data:  
Aprobat: 

Director general 
 

 

Întocmit: 

Director economic 
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FIRMA PLAN DE OBIECTIVE ŞI MĂSURI PE ANUL ………  

 

Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

OBIECTIV FUNDAMENTAL I: SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Aprovizionarea cu produse de calitate prin reducerea cu 10% a numarului de produse returnate ca fiind necorespunzatoare 

calitativ 

MĂSURI: 

1.1. Verificarea atenta la receptie a 

produselor aprovizionate 

Sef depozit permanent umane   

1.2. Corespondenta scrisa cu furnizorii 

pentru semnalarea viciilor calitative 

Director comercial permanent Umane 

Fax; e-mail 

  

1.3. Verificarea calitatii produselor la 

vanzarea catre clienti 

Sef de magazin  permanent Umane   
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Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Diversificarea ofertei în structura sortimentala prin creşterea cu 10 % a sortimentelor oferite spre vânzare 

MĂSURI: 

2.1. Testarea satisfacţiei clienţilor prin 

aplicarea a 100 de chestionare de 

măsurare a satisfacţiei clienţilor 

Director comercial 30.11. Chestionare 

Fax; E-mail; 

Umane 

  

2.2. Comunicarea zilnica de catre librari a 

cererilor de marfuri care lipsesc in 

librarii  

Sef de magazin permanent Umane 

Formulare  

  

2.3. Identificarea furnizorilor de marfuri 

noi si negocierea contractelor  

Director comercial 31.03. Umane 

Contracte 

Corespondenta 

Fax;E.mail 

  

OBIECTIV FUNDAMENTAL II: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE RELAŢII DE PARTENERIAT PE TERMEN LUNG CU FURNIZORII 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Creşterea cu 5% a portofoliului de furnizori 

MĂSURI:  

3.1. Evaluarea furnizorilor existenţi prin 

realizarea Fişelor de evaluare pentru 

toţi furnizorii de servicii şi papetărie 

şi pentru furnizorii de carte care au o 

cifră de afaceri anuala de peste  

Director comercial 31.12. Formular de evaluare 

Umane 
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Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

100.000 lei. 

3.2. Identificarea furnizorilor care au 

creat probleme in derularea 

contractelor pe perioada anterioara in 

funcţie de numărul de notificari, 

corespondenţă, procese 

Director comercial 

Director economic 

31.03. Notificari 

Corespondenta 

Evidenta contabila 

Umane 

  

3.3. Atragerea de noi furnizori pentru 

completarea portofoliului existent 

Director comercial 31.12. Corespondenta 

Fax;E.mail 

  

OBIECTIV FUNDAMENTAL III: ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII PROFITABILE PE TERMEN LUNG 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4: Cresterea cu 3 % fata de anul anterior a cifrei de afaceri  

MĂSURI: 

4.1. Diversificarea ofertei de marfuri  Director comercial 31.12. Umane 

Cataloage oferte 

Internet 

  

4.2. Formarea preturilor cu amanuntul pe 

baza unor criterii de piata pentru 

cresterea volumului vanzarilor 

Director comercial permanent Umane 
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Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

4.3. Renegocierea contractelor cu 

editurile pentru pastrarea sau 

cresterea rabatului comercial in 

medie cu 0,5% 

Director comercial 31.03. Umane 

Contracte 

  

4.4. Cresterea cifrei de afaceri din 

activitatea de producţie tipografică 

Director comercial permanent Umane 

Materiale 

Financiare 

  

4.5. Diversificarea portofoliului de 

produse tipografice 

Director comercial permanent Umane   

OBIECTIVUL SPECIFIC 5: Reducerea cheltuielilor neeconomicoase  

MĂSURI: 

5.1. Scăderea cu cheltuielilor cu 

încălzirea prin programarea optima 

termostatelor ambientale 

Director general 31.12. Umane 

Financiare 

  

5.2. Mentinerea sau reducerea 

cheltuielilor cu: internet, 

telefonie fixa si mobila, intretinere 

case de marcat, paza etc prin 

renegocierea contractelor cu 

furnizorii de servicii 

Director general 31.03. Umane   
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Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

5.3. Reducerea cheltuielilor cu transportul 

marfii prin optimizarea traseelor si 

livrarea pe cheltuiala furnizorilor 

Director comercial permanent Umane 

Contracte 

  

OBIECTIVUL SPECIFIC 6:
 
Utilizarea eficienta a tuturor spatiilor comerciale de care dispune firma 

MĂSURI: 

6.1. Inchirierea spatiului comercial din 

……….. 

Director general 31.03. Umane 

Contract inchiriere 

Contract Agenţie 

imobiliară 

  

6.2. Inchirierea spatiului comercial din 

……………… 

Director general 31.03. Umane 

Contract inchiriere 

Contract Agenţie 

imobiliară 

  

OBIECTIV FUNDAMENTAL IV: SATISFACEREA CERINŢELOR PERSONALULUI FIRMEI  

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 7:
 
 Pastrarea nivelului salariilor minim la acelasi nivel fata de anul anterior  

MĂSURI: 

7.1. Reorganizarea echipelor de lucru din 

librarii si birouri pentru cresterea 

productivitatii muncii 

Director general 31.12. Financiare   
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Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

7.2. Motivarea librarilor prin acordarea 

unui procent lunar de 0,5% din cifra 

de afaceri sub forma premiilor 

lunare, in functie de realizarea 

Planului de venituri 

Director general 

Director economic 

31.12. Financiare   

OBIECTIVUL SPECIFIC 8:
 
 Fidelizarea personalului 

MĂSURI: 

8.1 Acordarea lunară a bonurilor de masă Director economic 31.12. Financiare   

8.2. Achiziţionarea pe cheltuiala firmei a 

echipamentului de lucru 

Director comercial 31.12. Financiare   

8.3. Suportarea costului a cel puţin o 

excursie de odihnă pentru toţi 

salariaţii şi familiile acestora şi a 

zilei de 8 Martie 

Director economic 31.12. Financiare   

8.4. Acordarea de premii de Paşte, 

Crăciun, 8 Martie 

Director economic 31.12. Financiare   

8.5. Suportarea costului rechizitelor 

şcolare pentru copiii salariaţilor care 

sunt elevi la începerea anului şcolar 

Director economic 30.09. Financiare   
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Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

OBIECTIV FUNDAMENTAL V: CONSOLIDAREA POZIŢIEI FIRMEI PE PIAŢA LOCALĂ 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 9:
 
 Identificarea cotei de piaţa pe care o deţine firma în prezent 

MĂSURI: 

9.1. Culegerea de informaţii financiare 

despre concurenţă şi clienţi pentru a 

dimensiona mărimea pieţei specifice 

Director economic 31.12. Umane 

Rapoarte statistice 

  

9.2. Estimarea cotei de piaţă a firmei Director economic 31.12. Umane 

Rapoarte financiare 

  

OBIECTIVUL SPECIFIC 10:
 
Păstrarea cotei de piaţă la vânzarea cu amănuntul către persoanele fizice 

MĂSURI: 

10.1. Utilizarea marketingului si a 

reclamei comerciale prin afise, 

fluturasi, firme luminoase, flyere, site 

Director comercial 31.12. Umane 

Financiare 

  

10.2. Participarea la emisiuni radio si TV 

local, articole in presa locala, topul 

vanzarilor de carte in ziarele locale 

Director general 

Director comercial 

31.12. 

lunar 

Umane 

Financiare 
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Obiective, măsuri, acţiuni Responsabil Termen Resurse 

Stadiul 

realizării la 

scadenţa 

termenului 

Observaţii 

OBIECTIVUL SPECIFIC 11: Creşterea cu 0,5 % faţă de anul anterior a cotei de piaţă la vânzarea către alte persoane juridice
 
  

MĂSURI: 

11.1. Participarea la licitatii publice pe 

SEAP 

Director comercial 31.12. Umane 

Documentatii de 

participare 

  

11.2. Trimiterea de oferte către persoane 

juridice 

Director comercial 31.12. Umane 

Oferte 

Fax,e.mail 

  

OBIECTIVUL SPECIFIC 12: Organizarea de acţiuni de promovare a cărţii 

MĂSURI: 

12.1. Publicarea pe paginile de socializare 

(facebook) ale librăriilor  a noutăţilor 

editoriale. 

Ratiu Virgil 31.12.2011 

saptamanal 

Umane 

 

  

12.2. Organizarea de lansări de carte şi 

întalniri lunare ale scriitorilor cu 

cititorii 

Ratiu Virgil 31.12.2011 

lunar 

Umane 

Financiare 

  

 

Data 
 

DIRECTOR GENERAL, 
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#bistritaprofesionalawww.cciabn.ro/bistritaprofesionala

www.bistritaprofesionala.ro

bistritaprofesionala@cciabn.ro

Managementul Riscului

Economie Circulară

Abilități de Leadership

Manager Resurse Umane

Managementul Conflictului

Manager de produs

Tehnologia Informațiilor și  comunicațiilor

Lean Management
Manager de Inovare

Managementul Stresului

Inspector Resurse Umane

Mini MBA
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