
GHID privind intocmirea planului de afaceri 

Va rugam sa detaliati urmatoarele categorii de informatii: 
 
DESCRIEREA AFACERII 
 

1. Descrieti cum ati identificat oportunitatea de afaceri si in ce consta aceasta? 
2. Argumentati de ce considerati ca sunteti persoana potrivita sa conduca aceasta 

afacere ? (experienta, pregatire profesionala, altele) 
3. Identificati care sunt avizele si autorizatiile pe care trebuie sa le obtineti (sau le-ati 

obtinut) pentru a va putea desfasura activitatea. Identificati legile specifice sub 
incidenta carora se va desfasura afacerea dumneavoastra.  

 
ANALIZA PIETEI 
 
1. Precizati cine sunt clientii potentiali pentru afacerea dumneavoastra si estimati 

marimea pietei potentiale.  
2. Identificati si descrieti concurentii cu care va veti confrunta in derularea afacerii 

dumneavoastra. Care sunt avantajele lor competitive, atuurile lor? Care vor fi 
avantajele dumneavoastra  in raport cu acestia? Cum va veti diferentia fata de 
acestia? 

3. Cum veti aborda piata tinta? Ce veti face pentru a determina clientii care in 
prezent se adreseaza altor furnizori sa se indrepte catre dumneavoastra? Cum va 
veti face cunoscut in piata?  

4. Care sunt furnizorii de la care va veti aproviziona? Ce alternative aveti fata de 
acesti furnizori? Cine si cu ce va realiza transportul materiilor prime / marfurilor ? 

5. Care este structura personalului de care aveti nevoie? Ce calificari trebuie sa aiba 
acestia? De unde veti recruta acest personal? 

6. Care sunt echipamentele de care aveti nevoie pentru derularea activitatii, care este 
valoarea lor si de unde le veti procura/inchiria.?  

 
DESCRIEREA DETALIATA A PROIECTULUI  
 
1. Justificati care este marimea capitalului de lucru de care aveti nevoie pentru 
      inceperea activitatii. 
2. Precizati care este intregul capital necesar demararii afacerii (investitii si capital 

de lucru) precum si sursele care vor acoperi acest nivel previzionat. 
3. Detaliati alte aspecte legate de derularea afacerii (ex: ce efecte potential negative 

asupra mediului ar putea genera afacerea dumneavoastra, care ar putea fi impactul 
pe care aderarea la UE il va avea asupra afacerii dumenavoastra) 

4. Analizati si justificati urmatoarele categorii de informatii, pe care apoi le veti 
sintetiza in fluxul de numerar, realizand o previziune lunara pentru primul an de 
activitate, si apoi la nivel anual pentru anii urmatori. Previziunile dumneavoastra 
trebuie sa ia in considerare un scenariu pesimist. 

a. care este nivelul lunar al veniturilor pe care le veti obtine . 
b. care este costul marfurilor sau al materiilor prime care va sunt necesare 

pentru realizarea veniturilor de mai sus? 
c. Care sunt cheltuielile cu salariile, necesare pentru relizarea veniturilor de 

mai sus? 
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d. Care sunt cheltuielile cu transportul, cu energia electrica, termica, cu 
combustibilii, cu chiriile,  telefoanele , asigurarile si alte categorii de 
cheltuieli necesare bunei desfasurari a activitatii? 

e. Care este nivelul ratelor la banci 
f. Ce alte cheltuieli trebuie sa realizati pentru obtinerea veniturilor 

prognozate . 
Anexa: Flux de numerar pentru start-up-uri 
 
MULT SUCCES ! 


